Inbjudan till Lilla Gotland Runt
Söndag den 17 oktober 2021
KSSS bjuder in till Lilla Gotland Runt i klasserna:
Alla träningsklasser inom KSSS samt jolleklasser som har SRS tal och
J/70 KSSS klubbåtar med juniorbesättning

Lilla Gotland Runt
Med Lilla Gotland Runt vill vi manifestera friheten att vara ute i friska luften och
på vattnet. Med denna stora jolleregatta vill vi att alla jolleseglare går man ur
huse för att vara en del av denna folkfest på vattnet.
Regattan seglas som distansbana utanför KSSS klubbhus i Saltsjöbaden med
jaktstart. Jaktstart innebär att de långsammaste båttyperna utifrån SRS-tal startar först och de snabbaste sist. Starten går precis utanför KSSS klubbhus och
de långsammaste båtarna startar klockan 12:00 den 17 oktober. Först i mål vinner.
Banan och starttider publiceras på www.ksss.se/lillagotlandrunt senast 10:30 på
tävlingsdagen och planeras att ta ca 120 min för de långsammare klasserna.

Anmälan & anmälningsavgift
Anmälan ska göras till KSSS senast den 16 oktober kl 18:00 via:
Lilla Gotland Runt 2021 (SailArena)
Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, segelnummer, skepparens namn, telefonnummer, e-postadress och segelklubb.
Anmälningsavgiften är 190 kr. Efteranmälan kan göras på plats mot förhöjd anmälningsavgift på 250 kr, dock senast 10:00 den 17 oktober.

Registrering
Registreringen öppnar på söndag den 17 oktober kl 08:00 och alla deltagande
seglare skall registrera sig senast kl 10:00 på KSSS kansli/Race Office.

Tidsprogram
10:00
10:30
12:00
Ca. 15:00

Senaste tid för registrering
Rorsmansmöte via videolänk
Första start
Prisutdelning

Priser
Priser delas ut till första båtarna i mål totalt samt de första båtarna i varje klass.

Faktaruta - Klassernas SRS-tal
Svenskt Respit System (SRS) är ett handikappsystem som gör att olika båttyper
kan tävla mot varandra. Se länk för SRS tal för jollar
https://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet/for-batagare/srs/srs-2021-jollar.pdf
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Övrigt
Regler
Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)
och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter,
och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på www.ksss.se/lillagotlandrunt.

Villkor för att delta
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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.
Flytväst är obligatorisk. När vattentemperaturen understiger +14ºC är våtdräkt eller torrdräkt obligatorisk.
Mediarättigheter- upphovsrätt
Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att KSSS har rätt att använda och publicera bild-, video- och ljudupptagning från regattan. Detta gäller även bild-, video- och ljudupptagning som rapporterats av tredje person.

Lilla Gotland Runt

