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Inbjudan
Kappsegling: Grönviksträffen med Liros cup och tillika DM för jollar
Klasser: Optimist A och B (ingår inte i Vänerpokalen eller DM), Zoom8 och E-jollar
Datum: 2016-09-23
Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna
består av föreskrifterna KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och
kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella
anslagstavlan placerad vid tävlingsexpeditionen.
1.2 VVSFs tävlingsbestämmelser för Liros cup, Vänerpokalen gäller.
1.3 Optimist A är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra
meningen i KSR 61.1a. (Det här ändrar KSR 61.1a2).
1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald
och tillhandahållen av arrangören.
1.5 Av kappseglingskommittén utsedd funktionär får lämna hjälp till optimist B
klassen, detta ändrar KSR 41.d.

2. Villkor för att delta
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet. För att räkas som deltagande i DM ska klubben
vara ansluten till Värmlands-Västergötlands Seglarförbund.
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.
2.4 När vattentemperaturen understiger 14 grader celsius ska tävlande ha på sig
kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex våtdräkt eller torrdräkt.
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3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 2016-09-19 till Vänersborgs Segelsällskap via e-post
regatta@vss.gotanet.se . Vid färre än tre anmälda deltagare ställs klassen in.
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, namn, klubb, segelnummer,
födelseår, adressuppgifter, telefonnummer samt e-postadress.
3.3 Anmälningsavgiften är 100 kr, varav 10 kr utgör sanktionsavgift till Svenska
Seglarförbundet (SSF) och betalas kontant eller med Swish vid registreringen. Vid anmälan efter 2015-09-19 är anmälningsavgiften 150 kr och betalas vid registreringen.

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2013-09-23 klockan
09.45.
4.2 Stickprovskontroller kan komma att göras under tävlingen

5. Tidsprogram
5.1 Program
09.00 – 09.45 Registrering
09.45 Rorsmansmöte
10.55 Varningssignal första seglingen
15.00 Senaste tiden för en varningssignal
Prisutdelning Snarast efter att seglingarna slutförts.
5.2 Tre (3) kappseglingar är planerade.

6. Genomförande
6.1 Kappseglingen genomförs utan insegling, men kan komma att ändras om
seglingsledningen anser att det behövs.

7. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs på Vänersborgsviken, bana O, direkt utanför Vänersborgs hamn.

8. Banan
8.1 Banan är en trapetsbana med inner- och yttervarv.

9. Protester och straff
9.1 KSR Appendix P gäller men ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras
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”andra” till ”andra och därefter följande”.

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

11. Priser
11.1 Hederspriser,

presentkort Liros cup samt DM-plaketter.

12. Stödpersoner
12.1 Stödpersoner ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.
Datum: 2017-08-08
Namn: Per Söderström
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Bilaga till inbjudan.
Grillkväll
På lördagskvällen kommer vi tillsammans med distriktsstyrelsen att anordna en grillkväll för deltagare i båda dagarnas deltagare i DM-tävlingarna och deras medföljare.
Ange vid anmälan om ni vill delta i detta och hur många personer ni är. För den som
önskar en prisvärd övernattning rekommenderar vi Hunnebergs vandrarhem i Vargön,
tel 0703-26 83 77 eller epost hunnebergsvandrarhemcamping@gmail.com .

Övrig information
Sekretariat ligger i Vänersborgs Segelsällskaps klubbstuga, Sanden 100, Vänersborg.
Sjösättning av jollar sker vid ramperna i småbåtshamnen på Sanden.
Sjösättning av följebåtar sker vid den västra rampen på Sanden. Förtöjning av följebåtar
enligt anvisning från expeditionen.
För ytterligare information regatta@vss.gotanet.se eller 070-6087141.

© SSF 2017

