Inbjuder till SM i Laser Standard och
Laser Radial dam
Klassmästerskap i Laser Radial herr och
Laser 4.7
27-28 september 2014 i Marstrand
1.
1.1

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, gällande klassregler och
Svenska Laserförbundets tävlingsbestämmelser (rev 20131006).

1.2

Appendix P gäller.

1.3

Tävlande ska ha personlig flytutrustning på sig fr.o.m. att båten lämnat land, utom
vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkt eller
torrdräkt är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar regel 1.2.

1.4

Alla båtar skall, om tävlingsledningen så begär, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören, enligt ISAF Regulation 20.

2.
2.1

Villkor för att delta

2.2
2.3

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 tävlingen.

2.4

Deltagare medger att resultatlistor, bilder och filmer från tävlingen kan komma att publiceras på web och/eller annan media.

3.
3.1

Anmälan
Anmälan ska göras senast 2014-09-19 till Marstrands Segelsällskap genom MSS
webshop, www.mss-shop.se där följande uppgifter skall lämnas:
Obligatoriska uppgifter i anmälan och i nämnd ordning:

3.2

Seglaren ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet
samt medlem i Svenska Laserförbundet.

ISAF No,
Nationalitet,
Segelnummer,
Namn,
Kön.
Födelsedatum,
Klass,
Klubb,
Telefon,
E-mail

-kan hämtas av seglaren på www.isaf.org
-nationsförkortning enligt KSR.
-som seglaren kommer att segla med.
-efternamn, förnamn.
-man eller kvinna.
-åååå-mm-dd
-Laser, Laser Radial, Laser 4,7, Corinthian Trophy
-enligt SSF:s klubbförkortning
-som seglaren nås på under regattan
-för kontakt före och efter regattan

3.3

Anmälningsavgiften är 550 kr och betalas genom MSS webshop vid anmälan. Betalning av
anmälningsavgiften efter den 19 september görs kontant vid registreringen med summan
700 kr.

4.
4.1

Registrering
Registrering ska göras vid MSS slip på Koön i tävlingsexpeditionen senast kl.
09.00 den 27/9.

5.
5.1

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifter lämnas ut i samband med registrering.

6.
6.1

Tidsprogram
2014-09-26
Registrering

kl. 18.00 – 21.00

2014-09-27
Registrering
kl. 08.00 – 09.00
Rorsmansmöte: kl. 09.05
Första varningssignal kl. 10.55
2014-09-28
Första varningssignal kl. 10.55
Ingen varningssignal efter kl. 15.00
Prisutdelning sker snarast efter söndagens seglingar och eventuella protestförhandlingar.

7.
7.1

Genomförande
6 kappseglingar är planerade.
Målsättningen är 3 kappseglingar per dag, men kan anpassas efter väderförhållanden. Dock max 4 kappseglingar per dag.

8.
8.1

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs på vattnen utanför Marstrandsön.

9.
9.1

Banan
Banan anges i Seglingsföreskrifterna som delas ut vid registreringen.

10.
10.1

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga.

11.
10.1

Priser
Mästerskapsmedaljer delas ut till de tre första i Laser Standard och Laser Radial
Dam. Klubben delar ut priser till var femte deltagare, dock maximalt åtta per klass.

För information om Marstrand och inkvarteringsmöjligheter se:
www.marstrand.se
För information om seglingarna kontakta:
Johan Claesson,
Tel. 0702-206777
Mejl: j@claesson.as

