Inbjudan
Rikscup 606 Lidköping 2017

Tävling:

606 RIKSCUP

Datum:
Arrangör:

30 september och 1 oktober 2017
Segelsällskapet Westgötarne

1.

Regler

1.1

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 den
officiella anslagstavlan placerad på väggen vid klubbhuset.

1.2

Klassregler för 606 samt inbjudan och seglingsföreskrifter som utfärdas gäller.
Undantag från klassregeln i 606-klassen är att trackingelektronik tillåts.

1.3

Alla båtar kan komma att i enlighet med World Sailing 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 En båt som bryter mot den här
regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.5

KSR 44.1 ändras till: En båt får ta ett envägsstraff när den kan ha brutit mot en regel
i del 2 när den kappseglar.

2.

Villkor för att delta

2.1

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande vara medlem
i en klubb som är ansluten till SSF.

2.2

Varje deltagande båt ska 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 2017-09-25 och detta görs på 606 förbundets hemsida.
(http://www.606-forbundet.se).

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsman, besättningsmedlemmar, segelnummer,
båtklubb, adress, telefon och email.

3.3

Anmäl även om du har för avsikt att köpa lunch paket 50:/d, frukost 50:-/d samt om
ni vill deltaga på regatta-middagen 250:- p.p lördagen den 25:e september till
info@sswlidkoping.se

3.4

Anmälningsavgiften är 550 kronor och betalas genom SSWs bankgiro 5107-0142
eller via swish 1230186932 senast 2017.09.25.
Ungdomsbesättning i 606, där alla i besättningen är under 25 år, är befriade från
anmälningsavgift

3.5

Efteranmälan kan göras fram till regattans start mot en förhöjd avgift på 200 kr/båt.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (SSW:s Klubbhus) senast
Lördagen den 30 september kl: 08.00

4.2

Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1
Program
Fredag 29 September
Registrering kl. 18.00 – 20.00
Sjösättning kl 18:00 – 20:00
Lördag 30 September
07:00 – 09:00
07:00 – 08:00
09:30
10:55
19:30
Söndag 1 oktober
09:55

Sjösättning
Registrering
Skepparmöte
Tid för första varningssignal, 4 seglingar är planerade och dagens
seglingar beräknas vara avslutade kl 17:00
Regattamiddag, hålls i SSW:s klubbhus, prisutdelning

Tid för första varningssignal, 2 seglingar är planerade och ingen start
sker efter kl 15:00
Prisutdelning sker snarast efter sista seglingen
Upptagning av båtar omgående efter målgång

6.2

6 kappseglingar är planerade
Efter seglingarna finns hamburgare med dryck att köpa

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Kinneviken utanför Framnäshamnen

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-läns-bana med kryssgate, länsgate och start och mål 1/3 upp på
banan som seglas två varv.

9.

Protester och straff

9.1

KSR 44.1 ändras, så att ensvängs straff ersätter tvåsvängsstraff.

10.

Poängberäkning

11.1

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

11.

Priser

11.1

SSW kommer att dela ut priser till var 5: e deltagande båt.

