Notice of Race
SM 2013 – Kona One
Tävling:

SM för Kona One

Datum:

1-4 augusti 2013

Plats:

Båstad

Arrangör:

Båstad Båt- och Segelsällskap (BBSS) i samarbete med Sailing Båstad

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, appendix B. Avsnitt B4,
B5 och B6 är ej applicerbara på denna regatta.

1.2

KSR P gäller.

1.4

Alla brädor kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av
arrangören.

1.5

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 S17.2. En tävlande som bryter mot den här regeln kan varnas eller
straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att delta

2.1

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF
Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit
bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som
uppfyller kraven.

2.2

Varje deltagande ska vara medlem i det nationella klassförbundet. Medlemskap kan lösas i
samband med registreringen.

2.3

Varje deltagande bräda ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4

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.
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3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2013-07-10 online på www.konaone.com. Anmälan är inte giltig
förrän anmälningsavgiften är Sailing Båstad tillhanda. Efter 2013-07-10 är anmälan möjlig mot
förhöjd avgift. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte om deltagaren
lämnar återbud.

3.2

Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i formuläret.

3.3

Anmälningsavgiften är 1150 kr. Efter 2013-07-10 är anmälningsavgiften 1500 kr.

3.4

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan till bankgiro 238-4436.
För betalning från utlandet gäller IBAN: SE85 5000 0000 0560 4100 7560, SWIFT/BIC: ESSESESS.

3.5

Regattamiddag (lördag 3 augusti) bokas och betalas separat senast vid ankomstregistreringen

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast fredag 2 aug kl 09.00

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Torsdag 1 augusti
08.00 - 18.00 Registrering och invägning
16.00
Tune-up
19.00
Invigning
Fredag 2 augusti
08.00 - 09.00 Registrering och invägning
10.00
Rorsmansmöte
11.00
Start, 2 seglingar
12.30
Lunch
14.00
Start, 2 seglingar
Lördag 3 augusti
10.00
Rorsmansmöte
11.00
Start, 2 seglingar
12.30
Lunch
14.00
Start, 2 seglingar
19.00
Regattamiddag
Söndag 4 augusti
10.00
Rorsmansmöte
11.00
Start, 2 seglingar
12.30
Lunch
14.00
Finalrace
Prisutdelning snarast efter att tävlingarna är avslutade

6.2

10 kvalseglingar och 1 finalsegling är planerade.
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7.

Genomförande

7.1

Seglingarna genomförs som kvalserie till finalrace enligt 6.1 och 6.2 ovan.
Till finalseglingen kvalificerar sig:
a) De 10 främsta i resp klass från kvalserien under förutsättning att fler än 10 båtar deltagit i
klassens kvalserie.
Kvalseriens resultat 11, 12, 13 osv i resp klass erhåller dessa placeringar i mästerskapet eller
b) De 5 främsta i resp klass från kvalserien under förutsättning att 10 eller färre båtar deltagit i
klassens kvalserie.
Kvalseriens resultat 6, 7, 8 osv i resp klass erhåller dessa placeringar i mästerskapet.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på Laholmsbukten i direkt anslutning till Båstad hamn. Karta över
tävlingsområdet finns presenterat på www.seglarveckanbastad.se.

9.

Banan

9.1

Banan är en kryss-läns-bana som seglas 2 varv och presenteras i seglingsföreskrifterna.

10.

Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas
samtliga.
10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.
10.3 a) Under förutsättning att fler än 10 båtar deltagit i klassens kvalserie gäller att de båtar som
placerar sig på de tio första platserna i kvalserien går vidare till klassens finalsegling.
b) Under förutsättning att endast 10 båtar eller färre deltagit i klassens kvalserie gäller att de
båtar som placerar sig på de 5 första platserna i kvalserie går vidare till klassens finalsegling.
10.4 Deltagande båtar i finalseglingen har med sig poäng motsvarande sin placering från kvalserien,
dvs 1:an i kvalserien har med sig 1 poäng, 2:an har med sig 2 poäng osv.
10.5 Finalseglingen genomförs i en segling där resultatet läggs till den placeringspoäng seglaren fört
med sig från kvalserien enligt 10.4 ovan. Segraren blir Svensk Mästare.
10.6 Om två eller flera båtar ligger lika ska de placeras i den inbördes ordning de placerade sig i
finalseglingen.
10.7 Kan inte finalsegling genomföras räknas placeringarna från kvalificeringsserien som slutresultat
av mästerskapet.

11.

Priser

11.1 RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och dennes klubb. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i Svenska
Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.
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Mästerskapstecken och mästerskapstitlar delas bara ut om minst sex tävlande från minst tre
olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.
11.2 Daily first-priser kan komma att delas ut under pågående regatta.

12

Övrig information
Tävlingsledare: Anders Larzon
Boende bokas enklast genom Båstads Turism, www.bastad.com, 0431-750 45.
Regattans hemsida är www.seglarveckanbastad.se. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med
aktuell information.
Kontaktperson för evenemanget är Hans Ramne, 0708-18 99 19, hramne@me.com.

2013-06-01/Sailing Båstad
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