INBJUDAN
Tävling:

Guldkroken Cup
E-jolle, Optimist A , B , GRÖNA och 606

Datum:
Arrangör:

2011-05-28 Jollar + 606 och för 606 även 05-29
Hjo Segelsällskap, HJSS

1.
1

Regler
Kappseglingen genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.

1.2

Tävlingsbestämmelser för Vänerpokalen 2011 gäller.

1.3

För optimist klass A gäller följande förändring av KSR 61.1.
” Båtar är inte undantagna från kravet att visa röd flagga enligt p 2)
i KSR 61.1a. ( Det här ändrar p 2) i KSR 61.1a )

1.4

Av kappseglingskommitten utsedd funktionär får under pågående
kapp-segling lämna information till B-optimister.
Detta ändrar KSR regel 41 d)

2.
2.1

Villkor för att delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.

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
3.1.1 Anmälan ska göras senast 2011-05-23

3.2

till www.hjoss.se

Anmälan ska innehålla uppgifter om Klubbnamn, Namn på Tävlande,
Segelnummer och Klass

Anmälningsavgiften för jollar är 100 kr och 200:- för 606 ( kranlyft ingår)
betalas vid registrering.

4
4.1
4.2

Registrering och mätkontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2011-05-28 kl 09.00 - 09.45
Stickprovskontroll kan komma att ske

5.
5.1

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.
6.1

Tidsprogram
Registrering och anmälan
2011-05-28 kl. 09.00 - 09.45,
Rorsmansmöte
kl. 10.00.
Tid för första varningssignal
kl. 10.55.
Sista start
Ingen start planeras efter kl 15 00
Prisutdelning
direkt efter avslutade tävlingar
Tre kappseglingar är planerade, och även två på söndag för 606.

6.2
8.
8.1

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs på Hjoviken
c:a 0.5 M utanför hamnen.

9.

Bana
Banan är en trapetsoidbana som seglas med ytter- och innerloop

10
10.1

Protester och straff.
KSR appendix P gäller

11.
11.1

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

12.
12.1

Priser
Priser till minst var 5.te startande båt

2011-03-20

Rolf Birgerson Tävlingsledare

Information
Inkvarteringsinformation:
Hjo Turistbyrå: 0503-352 55
Vattentemperatur i Vättern:
Med hänsyn till den sena och kalla våren är vattnet i Vättern kallt.
Beakta KSR App S p 17 3.
När vattentemperaturen understiger + 14 grader C ska tävlande i jollekappsegling ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, T ex våtdräkt eller torrdräkt.
Övrig information: Kent Persson 0706 303436

Hjo Segelsällskap hemställer att gästande följebåtar är beredda att ingå i tävlingens säkerhetsorganisation.

