Inbjudan
Tävling:

Kräftköret 2017


SRS enligt gällande SRS-tabell 2017 eller SRS mätbrev 2017.

Datum:

19 Augusti 2017.

Arrangör:

KSSS/SYK

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna.

1.2

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på hemsidan.

1.3

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel får anmälas utan sådana
segel. Detta skall meddelas till regatta@ksss.se före 12.00 fredag 18 augusti.

1.3

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
shorthanded kappsegling (SRSs). Detta skall meddelas till regatta@ksss.se före
12.00 fredag 18 augusti.

1.5

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

1.9

Säkerhetsbestämmelserna enligt World Sailing Offshore Special Regulations
Appendix B samt att VHF är obligatorisk.

1.10

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet och vara minst 18 år.

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4

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 och betalning av anmälningsavgiften ska göras via KSSS hemsida
www.ksss.se.

3.2

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften betalas online på www.ksss.se

4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras mellan 08:45-09:15 lördag 19 augusti vid sjövillan eller
via telefon/SMS 0766-54 32 11. Vid registrering via SMS, vänligen ange båtnamn och segelnummer samt om ni ämnar vara med både lördag och söndag eller endast lördag.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna publiceras på KSSS hemsida www.ksss.se senast den
12:00 fredag 18 Augusti.

6.

Tidsprogram

6.1
08:45 – 09:15
10:55

Lördag 19 Augusti
Regattaexpeditionen öppen
Tid för första varningssignal
Kräftskiva varvet Lökholmen

09:55

Söndag 20 Augusti
Tid för första Varningssignal
Prisutdelning för Kräftgången meddelas senare

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs från Saltsjöbaden till Sandhamn.

8.

Banan

8.1

Banbeskrivning kommer finnas på KSSS hemsida från 12:00 18e Augusti.

9.

Protester och straff

9.1

Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff
genom ökning med upp till 10 % av den seglade tiden.

10.

Poängberäkning

10.1

Resultaten beräknas enligt Tid på Tid.

11.

Priser

11.1

Stockholms yacht klubbs vandringspriser samt KSSS priser.
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