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Inbjudan
Kappsegling: Ranking 4 2017, 2.4 mR, samt tävling om Calle Ossianssons vandringspris
Datum:

2017-09-01 --- 2017-09-03

Arrangör:

Ljungskile Segelsällskap

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, Standardseg
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på den officiella anslagstavlan placerad till vänster om klubbhusentrén.

1.2

Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje tävlande 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 regattan.
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3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2017-08-18 i anmälningsformuläret på LjSS hemsida
www.ljss.se

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter enligt anmälningsformuläret.

3.3

Anmälningsavgiften är 700 kr för de som anmält sig senast 2017-08-18. Beloppet kan betalas vid ankomstregistrering senast, antingen kontant eller Swish.
För deltagare som anmält sig efter 2017-08-18 är anmälningsavgiften förhöjd till
800 kr.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2017-09-02 kl 09.00.

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets
föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten
kappseglar.

4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.

4.6

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Fredag 1/9

17.00-20.00

Registrering, mät- och säkerhetskontroll

Lördag 2/9

08.00-10.00
09.30
10.30

Registrering, mät- och säkerhetskontroll
Skepparmöte
Varningssignal segling 1. Efter segling 2 sker ett
avbrott för lunch i land, därefter segling 3 respektive 4.
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Söndag 3/9

10.00 Varningssignal för dagens första segling. Tre seglingar är
planerade. Ingen start sker efter kl 14.30.
Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande.

5.2

7 st kappseglingar är planerade totalt.

6.

Genomförande

6.1

Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna planeras genomföras på viken utanför klubbhuset, NO om
Ulvön. Alternativt banområde S till V om Ulvön

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-länsbana som seglas två varv plus en kryss i mål.

9.

Protester och straff

9.1

KSR 44.1 är ändrad så att en båt får ta ett ensvängsstraff om den brutit mot
någon regel i KSR, del 2.
Med undantag från KSR 61.1a punkt 2 ska protesterande båt visa röd flagga.

10.

Poängberäkning

10.1

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

11.

Priser

11.1

Ett pris på var 5:e startande båt. Spikpriser. Calle Ossianssons vandringspris.

Ljungskile, 2017-05-13
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Bilaga 1 till inbjudan Ranking 4 2017, 2.4mR.
Vägbeskrivning för landburna
Kör av antingen det södra eller norra E6 motorvägsmotet om Ljungskile och styr mot centrum, infart till
hamnområdet över motorvägsbron. Kör därefter ca 400 m till vägens slut vid det vita klubbhuset (besöksadress Strandvägen 26, Ljungskile).
Inkvartering
STF Vandrarhem på Ljungskile folkhögskola, tfn 0522-686970.
Villa Sjötorp, tfn 0522-20174. Samtliga platser på gångavstånd till hamnen.
Fler frågor om logimöjligheter? Ring turistbyrån tfn 0522-22405.
Genom 2.4mR-förbundets försorg har det preliminärbokats boende på Ljungskile folkhögskola. Pris dubbelrum 1.190 kr/natt. Pris enkelrum 900 kr/natt.
Buffémiddag på fredag kväll är bokat till priset av 225 kr/person.
Bokning av ovannämnda ska ske senast 2017-08-23, direkt till vandrarhemmet. Betalning görs senast vid
ankomst på plats, till vandrarhemmet.
Förtäring
Regattafest med middag äger rum lördag 2 september. Anmälan till denna sker genom beställning (biljett
erhålls) och betalning kontant/Swish senast kl 20.00 fredagen 1 september. Priset är 250 kr/person.
I samband med prisutdelningen på söndagen kommer det att vara After Sail med grillning. Gott grillat utlovas till bra pris.
Sjösättning
Sjösättning och upptagning sker med truck. Kostnad för detta ingår i anmälningsavgiften.
Parkering
Utöver personbil kan, om så önskas, släpvagn, husvagn eller husbil uppställas på grusplanen, i
omedelbar närhet till klubbhuset.
Båtplats
Under själva arrangemanget kommer alla deltagande båtar att ligga samlade vid vår tävlingsbrygga. Det
går bra att även ligga såväl veckan före som efter vid denna brygga utan extra kostnad. För ev. övriga båtar, t.e.x. bobåt, finns det begränsat antal platser hos arrangören, kontakta denne i god tid om detta.
Deltagande klasser
Under helgen kommer vi även att segla SM för Snipe på samma bana. Dock med olika starttider.
Sedan tidigare har vi arrangerat tävlingar med olika klasser på samma bana, och detta har fungerat bra då
hänsyn tas till båtarnas hastighet och rätt anpassade starttider.
Kort om Ljungskile
På gångavstånd, ca 10 min från LjSS klubbhus, finns bl.a. buss- och tågstation, dagligvarubutiker, apotek,
vårdcentral, restauranger, café, optiker, färgaffärer, Outletbutik- Resteröds Trikå, gym och sportbutik.
Inom ca 20 min gångavstånd finns även tillgång till bensinstation och laxrestaurang.
Övrigt
För ytterligare upplysningar ring;
Stellan Nilsson 0522-22733, 0706-629917
LjSS klubbhus 0522-29158
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