Segel Sallskapet Gaddviken inbjuder till

Gaddisregattan 2018
Lilla Skratten, Vastra Saxarfjarden Lordag/sondag 18-19 augusti
En oppen kappsegling for IF, M-22, M-30, Nordisk Folkbat, Smaragd, SK 30, SRS
1. REGLER
1.1 Kappseglingen genomfors i overensstammelse med reglerna sa som de ar definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsforeskrifterna bestar av foreskrifterna i KSR Appendix S,
Standardseglingsforeskrifter, och kompletterande seglingsforeskrifter som kommer att
finnas pa den officiella anslagstavlan placerad vid bryggan pa Lilla Skratten.
1.2 Reglerna for SRS-systemet 2018 galler. For klass galler minst tre anmalda sista
anmalningsdag.
1.3 En tavlande som lamnat land ska ha pa sig personlig flytutrustning. Den har regeln galler
inte vid kortvarigt byte eller justering av klader eller personlig utrustning eller nar den
tavlande befinner sig i hamn eller under dack. Vatdrakter och torrdrakter ar inte personlig
flytutrustning. Detta andrar KSR 40. En bat som bryter mot den har regeln kan varnas eller
straffas pa det satt som protestkommitten finner lampligt.
2. VILLKOR FOR ATT DELTAGA
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som ar ansluten till
sin nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande bat ska vara ansvarsforsakrad.
2.3 Tavlande deltar i regattan helt pa egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar for sak- eller personskador som nagon
rakat ut for i samband med eller fore, under eller efter tavlingen.
2.3.2 En bat med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-matbrevet eller SRSvmatbrevet for kappsegling utan undanvindssegel far anmalas utan sadana segel. Detta ska
anmalas senast 2018-08-13.
2.3.3 En bat med hogst tva personers besattning far kappsegla med ett SRS-tal for
shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmalas senast 2018-08-13

3. ANMALAN
3.1 Anmalan, samt anmalningsavgift, skall vara SSG tillhanda senast mandag 13:e augusti.
Anmalan via lank pa hemsidan: www.gaddviken.se
3.2 Anmalan ska innehalla uppgifter om tavlingens namn, batklass, nationsbeteckning,
segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer och e-postadress samt
klubb.
3.3 Anmalningsavgiften ar 400:- och satts in pa PG 5 25 40-2.
Rabatt utgar om 50:- vid anmalan fore 2018-07-30
4. REGISTRERING
4.1 Registrering skall goras pa tavlingsexpeditionen fore 09:00 lordag 18 augusti.
Seglingsforeskrifter delas ut vid registreringen.
4.2 Om matbrev kravs ska detta visas upp innan en bat kappseglar.
4.3 En bat eller utrustning kan nar som helst besiktigas avseende overensstammelse med
reglerna. Pa vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommitten instruera en bat att
omedelbart bege sig till en foreskriven plats for besiktning.
4.4 Skadad eller forlorad utrustning far inte ersattas utan skriftligt tillstand fran
kappseglingskommitten. Begaran om det ska goras till kappseglingskommitten vid forsta
mojliga tillfalle.
4.5 En tavlande i en besattning far inte bytas utan skriftligt tillstand fran
kappseglingskommitten.
5. TIDSPROGRAM
5.1

Fredag 17 augusti:
18:00-24:00 PreSail, puben oppen,
19:00-21:30 Tavlingsexpeditionen oppen
Lordag 18 augusti:
08:00

Purrningsskott och tavlingsexpeditionen oppnar

09:30

Skepparmote, Exp. stanger

11:00

Forsta varningssignal for bankappseglingarna

Ca 16:00

After Sail

19:00

Regattamiddag

21:00-01:00

Pub och dans

Sondag 19 augusti:
08:00

Purrningsskott, tavlingsexpeditionen oppnar

09:00

Skepparmote, Exp. stanger

10:15

Start distanskappsegling

Snarast

After Sail, prisutdelning och avslutning

5.2 Fyra kappseglingar ar planerade.

6. GENOMFORANDE
6.1 Tre bankappseglingar pa lordagen och en distanskappsegling pa sondagen.
7. KAPPSEGLINGSOMRADE
7.1 Bankappseglingen genomfors pa Tralhavet.
Distanskappseglingen har start och mal utanfor L:a Skratten.
8. BANA
8.1 Lordag: Kryss/lans-bana med offsetboj.
Sondag: Distansbana ca 10 M.
9. POANGBERAKNING
9.1 Lagpoangsystemet i KSR appendix A galler med den avvikelsen att vid tre eller farre
kappseglingar raknas samtliga.
10. PRISER
10.1 Pris delas ut till varje klassegrare samt till totalsegraren enligt SRS. I ovrigt ett pris
for var femte startande bat i respektive klass. (Max 3:e pris)
11. STODPERSONER
11.1 Stodpersoner ska folja Svenska Seglarforbundets sakerhetskodex.

For ytterligare upplysningar kontakta:
Jan Jaberg 0764-13 62 20 alt 08-50 22 84 58 (efter kl 18), kappsegling@gaddviken.se
eller
Mats Bystrom 070-515 53 36
OVRIGT:
Pa fredagens PreSailPub samt lordagens/sondagens AfterSail finns det grillkorv, ol, vin, lask och
vatten att kopa till humana priser - glom ej kontanter! (Swish funkar ocksa.)
Regattamiddagen bestar av dubbelmarinerad flaskfile med utsokt potatisgratang inkl. en liten flaska
vin (0,5 lit), kaffe och kaka.
Hela kalaset kostar 390 kr.
Barn ater for 150 kr.
Vill man ha ett vegetariskt alternativ sa gar det att ordna.
Varmt valkomna!

