Rev. C

Karlshamns segelsällskap inbjuder till

Karlshamns Skärgårdsrace för kölbåtar
1-2 juni 2019
1. Regler
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, SRS reglerna.
1.2. En båt kan anmälas med eller utan flygande försegel om anmälan sker senast 30 maj.
1.3. En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
“short-handed kappsegling” Detta skall anmälas senast 30 maj.
1.4. Alla båtar kan komma att föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.5. En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning.
1.6. Seglingen ingår i sydostcupen.
1.7. Seglingen ingår i Blekingecupen
1.8. Vid fyra eller fler båtar av samma typ genomförs entypsklass.

2. Villkor för att delta
2.1. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.2. Deltagande sker på egen risk och det är alltid skepparen ombord på båten som tar beslut
om att segla eller ej. (KSR 4, Beslut att kappsegla)
2.3. Karlshamns Segelsällskap accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan
3.1. Anmälan ska göras senast 30 maj via formulär på Karlshamns segelsällskaps hemsida:
http://www3.idrottonline.se/KarlshamnsSS-Segling/Kappsegling/Anmalantillkappseglingar/
3.2. Anmälningsavgiften 300:-/ båt skall betalas till KSS Bg. 306-8699 eller Swish 123 690 8453.
Glöm ej ange ditt namn och vad betalningen avser, tex segelnummer om startavgift.
Efteranmälan mot dubbel avgift.
3.3. Anmälan till After Sail måste göras i samband med anmälan, ange antal deltagare.
Kostnad 100:-/pers betalas samtidigt som anmälningsavgiften enligt 3.2.
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4. After Sail
Segelsällskapet bjuder lördag kväll till After Sail i klubbstugan, Svanevik som startar kl 18.00.
Kostnad 100:- per person. Dricka köper ni på plats till självkostnadspris.

5. Registrering
5.1. Registrering ska göras på KSS tävlingsexpedition, Svanevik (56°9'24.9"N 14°53'16.0"E)
senast 1 juni 09.00
5.2. Om mätbrev finns ska detta visas upp vid registrering.
5.3. Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidprogram

Fredag 30 maj

Expeditionen öppen

17.00-19.00

Lördag 1 juni

Registrering och Frukost
07.30-09.00
Skepparmöte
09.00
Tid för första varningssignal
10.25
Start segling 1
10.30
After Sail
18.00

Söndag 2 juni

Frukost
07.30-09.00
Rorsmansmöte
09.00
Tid för första varningssignal
10.25
Start segling 1
10.30
Ingen start efter 15.00
Prisutdelning
16.30
Grillen är igång från målgång

7. Genomförande
Cruisingklassen seglar en skärgårdssegling på 15-25M båda dagarna.
Racingklassen seglar en skärgårdsbana på 15-25M på lördagen och bankappsegling på söndagen.
Entypsklasser seglar bankappseglingar båda dagarna.

8. Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs på Karlshamnsfjärden samt i Karlshamns Skärgård.
Start och målområde är söder om Ortholmen, Karlshamn.
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9. Protester
Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller.

10. Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga.
För Sydostcupen och Blekingemästaren gäller egna statuter.

11. Priser
Pris utdelas till bästa båt i varje klass.
Utlottningspriser där alla besättningsmän deltar. För att deltaga vid utlottningspriserna
MÅSTE man medverka på After Sail.

12. Service
Fri sjösättning för gästande båtar (maxvikt 650kg).
Båtar över 650kg sjösätts fredag 30/5 Kl. 17.00-19.00 till självkostnadspris (400-500kr).
Upptagning söndag 2/6 till självkostnad (400-500kr).
Fria båtplatser för gästande båtar erbjuds.

13. Kontakt
Lena Clementsson 0708-587420
Pär Karlsson 0708-851858
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