Inbjudan
KSSS Sprint #1
Datum: 2022-05-08
Plats: Baggensfjärden, Saltsjöbaden
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: Kappseglingen genomförs i KSSS tillhandahållna J/70 båtar.
Arrangör: KSSS

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och direkt döms enligt Appendix UF som kommer att
finnas i seglingsföreskrifterna.

1.2

Vid protest används en röd flagga som arrangören tillhandahåller
se Appendix UF.

1.3

Tävlingen genomförs som sprintkappsegling, grade nivå 4 med
tillhandahållna båtar. Klassregler gäller inte. Regler för handhavande av
båtarna kommer att finnas i seglingsföreskrifterna.

1.4

Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.

1.5

KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt
när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. 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

Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en
klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.2

Deltagande besättning ska bestå av 4-5 tävlande. Ingen viktbegränsning.

2.3

Sprinten är öppen för 18 lag. Målsättningen är att 9 lag ska komma från
annan klubb än KSSS (Sprintrådets rekommendation).
När anmälningstiden har gått ut kommer vi att fylla på med KSSS lag så
att det blir 18 team. Anmälan ska vara gjord senast måndagen den 18
april och startlistan ska publiceras senast 2 veckor innan start.

Vid färre än 18 anmälda lag kan KSSS begränsa antalet team till ett jämt
antal p.g.a. seglingsschemat. Sista anmälda kan därför bli uteslutna.
2.4

Båtar tillhandahålls och är försäkrade av arrangören. Besättning som orsakar skador
på båt, rigg, segel eller utrustning är ersättningsskyldig för skadorna upp till ett
maximalt belopp på 9 200 kr per skadetillfälle.

2.5

Den som är ansvarig ombord ska ha fyllt 18 år, eller inneha förmyndares godkännande.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 2022-05-04.

3.2

Anmälningsavgiften är 2750 kr/team och betalas i Sailarena i samband med anmälan.
Om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas
tillbaka.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 2022-05-08 09:00.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens.

4.3

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av
kappseglingskommittén.

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den
officiella anslagstavlan www.ksss.se/ksss-sprint-1.

5.2

Kappseglingskommittén kommer att sända information om bana, starttider, säkerhet
m.m. på VHF kanal 69.

6.

Tidsprogram

6.1

09:00 - Skepparmöte vid regattaexpeditionen utanför KSSS Sjövillan.
11:00 - Planerad första start.
16:00 - Inga planerade starter efter kl 16:00.
Prisutdelning efter avslutad regatta.

7.

Genomförande

7.1

Tävlingen genomförs som direktdömd sprintkappsegling med ett antal korta (ca 10 min)
kappseglingar i olika grupper, i en serie.

7.2

Besättningarna delas in i grupper och kappseglar i en serie enligt särskilt
kappseglingsschema i seglingsföreskrifterna.

7.3

Under tävlingen får inga ändringar av båtarna göras och får heller inte tillföras några
extra beslag eller utrustning

7.4

Efter genomförd eller avslutad grundomgång, genomförs finalseglingar. De sex bäst
placerade besättningarna placeras i Grupp Guld. Besättningar på platserna 7-12
placeras i Grupp Silver och besättningar på platserna 13-18 placeras i Grupp Brons.
Finalseglingarna består av en kappsegling för respektive grupp. I finalseglingarna
gäller KSR Appendix A4, men ändras så att respektive placering ger dubbla poäng.

7.5

Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra
kappseglingsschemat eller avbryta en påbörjad omgång.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Regattan genomförs i Saltsjöbaden, KSSS. Kappseglingsområdet beskrivs närmare i
seglingsföreskrifterna.

8.2

Banan är en kryss/läns-bana med gate och som beskrivs närmare i
seglingsföreskrifterna

9.

Priser

11.1 Priser delas ut till placeringarna 1, 2 och 3.

Datum: Saltsjöbaden 2022-03-28, Seglingsledare Carmen Eserblom

