© SSF 2017

Inbjudan
Kappsegling: Booregattan med Gill Stockholm Cup – Optimist grön
Denna inbjudan avser Optimist grön.
(Övriga klasser: Optimist blå, Zoom8, E-jolle, Hobie Cat 16 och OKjolle, se separat inbjudan)
Datum:

2017-05-21

Arrangör:

Boo SS

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs enligt Nybörjarreglerna.
http://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet/utbildning/nyborjarregler-2013-grona-regler.pdf
Seglingsföreskrifter kommer att finnas på http://www.booss.se och på den officiella anslagstavlan placerad vid Boo SS klubblokal, Mjölkudden, Saltsjö-Boo
samt delas ut i samband med registreringen.

1.2

Flytväst är obligatorisk för tävlande.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den tävlande 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.

2.4

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2017-05-15 på http://www.booss.se.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om uppgifter om namn på rorsman, födelsedatum, klass, segelnummer, klubb och kontaktinformation (adress och telefonnummer).

3.3

Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas enlig instruktion vid anmälan. Efteranmälan är möjlig fram till 2017-05-21 kl. 09:00 och kostar då 300 kr som betalas via Swish/kontant i samband med registrering.
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4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Boo SS klubblokal, Mjölkudden, Saltsjö-Boo, senast 2017-05-21 kl. 09:00.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Besiktning, säkerhetskontroll
Registrering
Skepparmöte, alla klasser
Informationsmöte, Optimist grön
Tid för första varningssignal
Lunch i land efter fyra korta kappseglingar
Ingen varningssignal efter
Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång

kl. 08:00-09:00
kl. 08:00-09:00
kl. 09:00
kl. 09:10
kl. 09:55
kl. 12:30

5.2

Fyra kappseglingar är planerade.

6.

Genomförande

6.1

Kappseglingen genomförs på separat bana för Optimist grön.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden utanför Mjölkudden i SaltsjöBoo.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-länsbana modell Gill Stockholm Cup.

9.

Priser

9.1

Medalj till alla som deltar. Pris till de tre första båtarna samt eventuella utlottningspriser från sponsorer.

10.

Regler för stödpersoner

10.1

Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt
anvisningar från arrangören.

10.2

Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.
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10.3

Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50
meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Datum: 2017-04-19
Namn: Ulrika Elfving

