Inbjudan
Tävling:

Elitserie 2 / 2015 E-jolle

Datum:

12-13 september 2015

Arrangör:

Boo Segelsällskap (BOOSS)

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2

Klassreglerna för E-jolle gäller.

1.3

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

1.4

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på
det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje deltagande båt skall 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 tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 4 september i anmälningsformulär på Boo Segelsällskaps hemsida www.booss.se . Genom sin anmälan godkänner deltagaren samtidigt att dennes namn får visas på webb och i press.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter omsegelnummer, ansvarig skeppare, födelseår,
klubb, skepparens adress, telefonnummer samt-postadress.

3.3

Anmälningsavgiften är 450 kronor och betalas till BOOSS bankgiro 887-9058
senast 4 september. Ange segelnummer och namn vid inbetalning. Vid efteranmälan är avgiften 550 kronor vilken erlägges kontant vid registrering.
I anmälningsavgiften ingår förbundsavgift till SEF på 25%.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 12 september kl 09:00.

4.2

Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Kontrollbesiktning kan komma att göras.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program

Fredag 11 september 18:00 – 21:00

Registrering/Kontrollbesiktning

Lördag 12 september 07:30 – 09:00 Registrering/Kontrollbesiktning
09:30
Rorsmansmöte
10:55
Varningssignal för dagens första segling
Söndag 13 september 09:55

Varningssignal för dagens första segling

Ingen varningssignal ges efter 15:00 på söndagen. Prisutdelning snarast efter avslutade
seglingar

6.2

5 kappseglingar är planerade. Max 3 kappseglingar per dag genomförs.

7.

Genomförande

7.1

Ingen gruppindelning.
Om antalet deltagare överskrider 120 kommer kappseglingarna att genomföras i
grupper och formatet beskrivs då i seglingsföreskrifterna.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på Bagensfjärden.

9.

Banan

9.1

Banan är en kryss-läns-bana.

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

Ett pris på var femte båt som är anmäld innan anmälningstiden gått ut, dock
högst 15 priser.

Information
Tävlingsledare:

Bertil Dyrell 070-2670954

Seglingsledare

Göran Bobeck 070-6356244

Kansli

08-7159595 eller 070-3670954

Datum: 2015-08-19

