Karlshamns Segelsällskap inbjuder till

Nattkappsegling
18 september 2020
1. Regler
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, SRS reglerna.
Efter skymning gäller de internationella sjövägsreglerna.
1.2. En båt kan anmälas med eller utan flygande försegel om anmälan om detta sker senast 16 september.
1.3. En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för “short-handed
kappsegling”.
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. Vid fyra eller fler båtar som seglar “short-handed” genomförs egen klass.
1.7. För att segling skall genomföras krävs minst 5 startande båtar.
Beslut om segling genomförs eller inte tas den 17 september.

2. Villkor för att delta
2.1. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.2. Varje deltagande båt skall föra lanternor i enlighet med internationella sjövägsreglerna.
2.3. Deltagande sker på egen risk och det är alltid skepparen ombord på båten som tar beslut om att
segla eller ej.

3. Anmälan
3.1. Anmälan ska göras senast 16 september via formulär på Karlshamns Segelsällskaps hemsida:
http://www.karlshamnssegelsallskap.se/Kappsegling/Anmalantillkappseglingar/
eller i klubbstugan på uppsatt anmälningslista.
3.2. Anmälningsavgiften 200:-/ båt skall betalas till KSS Bg. 306-8699 eller Swish 123 690 8453.

4. Registrering
4.1. Registrering ska göras på KSS tävlingsexpedition, Svanevik (56°9’24.9”N 14°53’16.0”E)
senast den 18 september kl. 17.30
4.2. Om mätbrev finns ska detta visas upp vid registrering.
4.3. Seglingsföreskrifterna och banor lämnas ut i samband med registreringen.

Karlshamns segelsällskap samarbetar med

5.

Tidprogram
Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningsignal
Start Racing- &
Shorthandedklass
Prisutdelning

6.

17.00-17.30
17.30
18.55
19.00
Prisutdelning på KSS årsmöte 2020

Genomförande
Nattkappseglingen seglas på en bana med start från Ortholmen mellan en röd/blå flagga i
land vid ”Julia Wihlbergstugan” och den röda pricken väst om land (startpricken), därefter
inom och utomskärs segling. Bansträckning och banlängd bestäms beroende på
vindförhållanden på tävlingsdagen och presenteras på skepparmötet.
Banlängd kommer att vara 8-12 distans.

7.

Protester
Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller.

8.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller.

9.

Priser
Det är vår målsättning att priser skall delas ut till de 3 första båtarna.
Prisutdelning hålls på KSS årsmöte 2020.

10.

After Sail
På grund av rådande ”corona-läge” kommer inget After-Sail genomföras.

11.

Service
Fri sjösättning för gästande båtar (maxvikt 650kg)
Fria båtplatser för gästande båtar erbjuds.

12.

Kontakt
Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta
Pär Karlsson
Tel. 0708-85 18 58 eller
Lena Clemetson
Tel. 0708 58 74 20
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