Inbjudan 420-kval med 470
Saltsjöbaden 4-5 juni

Arrangör: KSSS
Plats: Saltsjöbaden
1.

Regler

1.1.

Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR)
Appendix S.

1.2.

Med avsteg från KSR 42.2 tillåts pumpning, gungning och
stötning vid vindhastigheter över 6 m/s om seglingsledningen
har visat en i seglingsföreskrifterna angiven flagga.

1.3.

Båtar som för reklam utöver den som medges i ISAF Regulation
20 ska inneha giltig reklamlicens utfärdad av SSF.

1.4.

Alla båtar ska enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsors
reklam.

2.

Villkor för att delta

2.1.

Tävlande ska uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. Tävlande
ska inte ha fått sin ISAF-behörighet upphävd. Rorsman skall
vara medlem i Svenska 420-förbundet.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta
att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för materiella
skador eller personskador som någon råkat ut för i samband
med eller före, under eller efter tävlingen.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1.

Seglingsföreskrifterna och startprogram lämnas ut i samband
med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1.

Lördag 21 maj
08.00-09.00 Regattaexpeditionen öppen, registrering.
09.30
Välkomstmöte
11.00
Varningssignal dagens första kappsegling av 3
planerade
16.00 c:a
After Sail
Söndag 5 juni
10.00
Varningssignal dagens första kappsegling av 2
planerade
15.00 c:a
Prisutdelning

8.

Mätkontroll

8.1.

Stickprovskontroller av att båtarna överensstämmer med
reglerna kommer att göras under tävlingen.

9.

Kappseglingsområde

9.1.

Baggensfjärden

3.

Anmälan

10.

Bana

3.1.

Anmälan och anmälningsavgift ska vara KSSS tillhanda senast
den 24 maj 2005. Anmälningsavgiften är 400 kr. Efteranmälan
mot förhöjd, avgift 450 kr, kan göras fram till kl. 09.00
lördagen den 4 juni.

10.1.

Banan är en kryss-läns-bana.

12.

Priser

3.2.

Anmälan skall göras på bifogad anmälningsblankett, vilken
skickas till KSSS, Box 118, 133 22 Saltsjöbaden eller via KSSS
hemsida: www.ksss.se

3.3.

Anmälningsavgiften betalas via bg. 160-2861, pg 199-0 eller
genom att uppge kontokortsnummer samt sista giltighetsdatum
på anmälningsblanketten.

4.

Registrering

4.1.

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 4
juni klockan 09.00.

12.1. KSSS-priser i varje klass i förhållande till antalet anmälda båtar
i klassen: ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock max 8
priser. Övriga upplysningar se www.ksss.se
KSSS Ansvar
KSSS påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som drabbar
besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i samband med
kappseglingar (eller andra seglingar som KSSS arrangerar).

