Nyköpings Segelsällskap inbjuder till

Mälardalscup 1 2016

Tävling:

Mälardalscup 1 2016, för klasserna Optimist Grön, Optimist, Zoom8, E-jolle,
Laser 4,7 och Laser Radial
Datum:
160522
Arrangör: Nyköpings Segelsällskap
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Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
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
och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas
eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
Villkor för att delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.
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.
Anmälan
Anmälan görs på plats i samband med ankomstregistreringen. Föranmälan får
dock gärna ske till NYSSjollesegling@outlook.com
Anmälan ska innehålla uppgifter om Namn, Klubb, Klass och Segelnummer.
Anmälningsavgiften är 200kr och betalas kontant vid ankomstregistreringen.
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Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 9.45.
Tävlingsexpeditionen är belägen vid Nyköpings Segelsällskaps jollebas,
Brandholmsvägen, Nyköping. http://kartor.eniro.se/m/MwvV4
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Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
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Tidsprogram
9.00-9.45
Registrering
10.00
Skepparmöte
10.45
Tid för första varningssignal
15.00
Senaste tid för sista start
Snarast
Prisutdelning
Efter tävlingarna bjuder vi på korv och fika.
4 kappseglingar är planerade.
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Genomförande
För att de yngsta ska få rätt stöttning så tillåts det att man får ”coacha” deltagare
i Optimist grön (nybörjare).
Varje deltagande klubb behöver medverka i säkerhetsorganisationen.
Rekommendation: en säkerhetsbåt på 5 startande båtar. I annat fall samordna
med andra klubbar. OBS! Sådana båtar ska vara ansvarsförsäkrade. Anmäl vid
registrering. Sjösättningsramp finns vid jollebasen.
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Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs på Stadsfjärden och Mellanfjärden, Nyköping.
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Banan
Banan är en trapetsbana med ytter- eller innerloop beroende på klass. Optimist
grön kör på egen kryss-läns bana.
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Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga.
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Priser
Minst ett pris per var tredje startande båt i respektive klass kommer att delas ut.

Välkomna !
Nyköpings Segelsällskap/Ungdomssektionen, www.nyss.nu

