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Inbjudan ver. 1.01
Kappsegling: Hanöregattan, Sydsvenskt mästerskap Nordiskt mästerskap
ingår i Sydostcupen.
Klasser:

SRS samt Nordisk Folkbåt.

Datum:

23 juli – 24 juli

Arrangör:

Simrishamns Segelsällskap

1.
1.1

Regler
Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, samt SRS.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den
officiella anslagstavlan som är placerad vid klubbhuset.

1.2

Tävlingen är öppen för följande klasser:
Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0.750.
Nordisk Folkbåt blir klass under förutsättning att mist fyra anmälda.

1.3

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSvmätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.
Detta ska anmälas senast 18 juli.

1.4

Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam
vald och tillhandahållen av arrangören.

1.5

Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en
klassbåts klassregler förbjuder sådan.

2.
2.1

Villkor för att delta
Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som
någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.
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3.
3.1

Anmälan
Anmälningsavgiftens storlek sätts efter det datum som avgiften finns insatt på
SimSS bankgiro 810-1594. Anmälningsavgiften är 600 kronor fram till senast 11 juli.
Därefter är anmälningsavgiften 800 kronor fram till senast 18 juli. Vid efteranmälan
är avgiften 1000 kronor.
I anmälningsavgiften ingår mat exkl. dryck på onsdagskvällen (gäller kappseglande
besättning).

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret på
www.simss.se. Efter 18 juli accepteras inga förändringar avseende anmält respittal.
För efteranmälda båtar skall mätbrev vara utfärdat eller ansökt senast 18 juli.

4.
4.1

Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09.00 den 23 juli.

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

5.
5.1

Tidsprogram
Tisdagen den 23 juli
Banseglingar 3 st.
Rorsmansträff
09.00
Första varningssignal 10.25
Onsdagen den 24 juli
Banseglingar 3 st.
Första varningssignal 09.55
Prisutdelning 19.30

5.2

6 kappseglingar är planerade

6
6.1

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs utanför Simrishamns hamn

7.
7.1

Banan
Banan är en kryss-länsbana med start och mål vid länsmärket.

8.
8.1

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre
kappseglingar räknas samtliga.

9.
9.1

Priser
Priser utdelas till var femte startande båt i respektive klass. Dessutom lottas det ut
fina priser bland deltagande båtar samt till gast i deltagande/startande båtar. OBS!
Vid utlottning av lottpriser skall någon ur båtens besättning närvara. Eventuell
vinstskatt betalas av pristagaren.

10.
10.1

Resultat
Resultatlistan delas ut i samband med prisutdelningen, samt publiceras på
www.simss.se.
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11.
11.1

Sekretess
Deltagarförteckning och resultatlistor kommer att publiceras på Internet. Genom
anmälan till eller deltagande i kappseglingen medger anmäld och/eller deltagande
besättning/båtägare att sådana uppgifter publiceras på Internet.

12.
12.1

Rapportering
RaceQs kommer eventuellt att användas.

13.
13.1

Hamnavgift
Deltagare i Seglarveckan runt har gratis hamnplats dag före till dag efter. Dekal
måste sitta på försträven för att detta skall gälla, dekalen lämnas ut av SimSS. Det
finns tillgång till hamnkran.

14. Ändringar
14.1 Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om
detta kommer finnas på vår hemsida wwwsimss.se samt vid ändring mailas till
anmälda deltagarna i tävlingen.

