Inbjudan
Notice of Race
Simrishamns Segelsällskap inbjuder till
Regatta:

Svenskt Mästerskap Nordisk Folkbåt 2018
Sparbanken Syd Race

Datum:

Den 4-8 juli 2018
Simrishamn, Sverige

Arrangör:

Simrishamns Segelsällskap
under Svenska Seglarförbundet

1
1.1

REGLER
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna, så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2

Nordic Folkboat International Class Rules 2017-2020 gäller. Gällande version finns på
www.folkboat.com.

1.3

Utöver vad som nedan föreskrivs i NoR 1.4 (b), 3.3, 16.1 och 16.2 gäller inte några
nationella föreskrifter.

1.4

Kappseglingsreglerna kommer att ändras,
(a) KSR 35, A4 och A5 så att en båt som inte går i mål inom 60 minuter efter att första
båt seglat banan och gått i mål erhåller poäng som Did Not Finish, utan
förhandling;
(b) KSR 40 så att en tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning på vattnet;
(c) KSR 44.1 så att tvåsvängsstraffet ersätts av ett ensvängsstraff;
(d) KSR 60.1(a) så att en båt inte kan protestera mot en annan båt eller tävlande för
brott mot en regel omnämnd i NoR 11.2;
(e) KSR 61.1(b) så att information om protester från kappseglingskommittén, tekniska
kommittén eller protestkommittén sker genom anslag på den officiella
anslagstavlan;
(f) KSR 62.2 och 66 för att förkorta tidsgränsen för ansökan om gottgörelse och
återupptagande av en protestförhandling under regattans sista dag;
(g) KSR A4 och A5 så att en båt som startar senare än 10 minuter efter sin startsignal
erhåller poäng som Did Not Start, utan förhandling.
Seglingsföreskrifterna kan ändra även andra kappseglingsregler. Samtliga ändringar
anges i sin helhet i seglingsföreskrifterna.

1.5

Regattadokumentens officiella språk är engelska. I händelse av tvist om översättning
ska den engelska texten äga företräde.

2
2.1

REKLAM
Alla båtar kan, i enlighet med World Sailing Regulation 20, åläggas att visa reklam vald
och tillhandahållen av arrangören.

3
3.1

VILLKOR FÖR ATT DELTA
Regattan är öppen för alla båtar i klassen Nordisk Folkbåt med ett giltigt mätcertifikat
enligt klassregel 1.70. Mätcertifikatet ska uppvisas för arrangören senast vid
registreringen.

3.2

Varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till sin nationella myndighet. Den
tävlande som har ansvaret ombord ska även vara medlem av ett nationellt
folkbåtsförbund anslutet till Nordic Folkboat International Association (NFIA).

3.3

Den tävlande som har ansvaret ombord ska följa Svenska Seglarförbundets föreskrift
om tävlingslicens från det år den tävlande uppnår 13 års ålder. Denna regel gäller inte
tävlande från andra nationer än Sverige.

4
4.1

ANMÄLAN OCH AVGIFTER
Anmälan sker genom att fylla i den officiella anmälningsblanketten enligt vad som
framgår på www.sailosterlen.se och betala anmälningsavgiften online så som beskrivs
under anmälningsprocessen, allt senast den 20 juni 2018.

4.2

Anmälningsavgiften uppgår per båt till SEK 2 000.

4.3

Efteranmälan, åtföljd av en extra avgift om SEK 1 000, kan komma att accepteras
enligt arrangörens bestämmande senast den 1 juli 2018.

4.4

Anmälningsavgiften inkluderar
• Kranavgifter
• Bryggplatsavgifter under regattan
• Biljetter för besättningen till
- Frukost med möjlighet att göra lunchpaket (4 dagar)
- Invigningsbuffé den 4 juli
- Avslutningsmiddag den 7 juli

4.5

Därutöver kan bokas
• Biljetter till After Sail inkluderande dagens rätt
• Extra biljetter till Frukost
• Extra biljetter till Invigningsbuffé
• Extra biljetter till Avslutningsmiddag

4.6

à SEK 100
à SEK 50
à SEK 200
à SEK 300

En båt kan inte registreras innan anmälningsavgiften till fullo erlagts och anmälan är
inte komplett förrän den accepterats av arrangören. Arrangören åtar sig inte ansvar för
några kostnader sammanhängande med att en anmälan inte accepteras.

5
5.1

TIDSPROGRAM
Onsdagen den 4 juli

08:00—18:00
19:00

Registrering och kontroll
Invigningsbuffé

Torsdagen den 5 juli

09:00
10:30

Kappseglingskommittén träffar seglarna
Racing – Dagens första varningssignal

Fredagen den 6 juli

10:00

Racing – Dagens första varningssignal

Lördagen den 7 juli

10:00
18:00

Racing – Dagens första varningssignal
Avslutningsmiddag med prisutdelning

Söndagen den 8 juli

Reservdag

5.2

Tidprogrammet kan komma att ändras. Ändringar kommer att anslås på den officiella
anslagstavlan så som anges i seglingsföreskrifterna.

6
6.1

REGISTRERING OCH KONTROLL
Deltagande båtar ska registreras på regattaexpeditionen belägen i Seglarpaviljongen,
Simrishamn Marina, onsdagen den 4 juli kl. 08:00–18:00. Varje båt ska vara tillgänglig
för kontroll senast kl. 16:00.

6.2

Följande handlingar ska lämnas senast i samband med registreringen.
(a) Giltigt mätcertifikat.
(b) Handlingar utvisande giltiga medlemskap och tävlingslicens enligt NoR 3.2 och 3.3.
(c) Fullständig besättningslista med namn, kontaktuppgifter, klubbtillhörighet och
nationalitet, inkl. namn och telefonuppgifter till kontaktperson, för varje
besättningsmedlem.
(d) Telefonnummer på land under regattan.

7
7.1

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

7.2

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

7.3

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

7.4

En båt lånad eller hyrd för regattan får, i enlighet med KSR G3, visa segelnummer och
nationalitetsbokstäver tillhörande den båt och klubb som den representerar i regattan.

8
8.1

SEGLINGSFÖRESKRIFTER
Seglingsföreskrifterna kommer att delas ut efter fullgjord registrering och vara
tillgängliga på www.sailosterlen.se från onsdagen den 4 juli kl.18:00.

9
9.1

TÄVLINGSPLATS
Tävlingsplatsen kommer att vara Simrishamn Marina och på havet öster om
Simrishamn.

10 BANAN
10.1 Kryss-länsbana med ett offset märke vid kryssmärket och en läns-gate kommer att
seglas. Distansen mellan kryssmärke och gate kommer att vara ungefär 1 nautisk mil.
11 STRAFF
11.1 KSR 44.1 kommer att ändras så att tvåsvängsstraffet ersätts av ett ensvängsstraff.
11.2 Protestkommittén kan för brott mot NoR 1.4(b), 2, 13, 14 eller 15 bestämma lindrigare
straff än diskvalifikation.
12 POÄNGBERÄKNING
12.1 8 kappseglingar planeras. 3 genomförda kappseglingar krävs för att tävlingen ska
räknas som mästerskap.
12.2 Beräkning av kappseglingsresultat
(a) Om färre än 4 kappseglingar genomförs, räknas samtliga.
(b) Om 4 eller fler kappseglingar genomförs, räknas samtliga utom den sämsta.
13 LANDSÄTTNING
13.1 En båt får inte tas ur vattnet under regattan utan kappseglingskommitténs skriftliga
tillstånd.
14 DYKUTRUSTNING OCH PLASTBASSÄNGER
14.1 Dykutrustning, plastbassänger eller motsvarande får inte användas runt en båt efter
varningssignalen i den första kappseglingen utan kappseglingskommitténs skriftliga
tillstånd.
15 RADIOKOMMUNIKATION
15.1 Utom i nödsituationer får en båt varken göra trådlösa utsändningar eller motta trådlös
kommunikation som inte är tillgänglig för samtliga deltagare, med undantag för intern
kommunikation ombord. Denna begränsning gäller också smartphones, mobiltelefoner
och utrustning ansluten till internet.
15.2 Kappseglingskommittén kan komma att lämna information till de tävlande via VHF (om
till exempel uppskjutanden, omstarter, kommitténs avsikter etc.). Tillämplig kanal
kommer att anges i seglingsföreskrifterna eller på den officiella anslagstavlan.
16 PRISER
16.1 För att erhålla titeln Svensk Mästare ska en tävlande vara svensk medborgare eller ha
varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan tävlingen startar.
Om fler än 50 % av vinnande båts besättningsmedlemmar uppfyller dessa krav,
tilldelas hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om inte, tilldelas titeln den närmast
placerade besättning som uppfyller kraven.
16.2 Riksidrottsförbundets mästerskapstecken kommer i enlighet med Svenska
Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 att tilldelas den klubb som
besättningen som tilldelas titeln Svensk Mästare representerar samt
besättningsmedlemmarna i miniatyr. Om besättningsmedlemmarna representerar olika
klubbar, delas inte något mästerskapstecken ut till någon klubb utan endast till
besättningsmedlemmarna i miniatyr. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
Andra och tredje bäst placerade besättningar som uppfyller kraven i NoR 16.1 kommer
att tilldelas Riksidrottsförbundets mästerskapstecken i miniatyr, i silver respektive
brons. Mästerskapstitlar och mästerskapstecken delas ut endast om minst sex båtar
från minst tre olika klubbar och två distrikt under Svenska Seglarförbundet har gått i
mål i någon kappsegling i regattan.
16.3 Vandringspriser och arrangörens priser kommer att delas ut.

17 MEDIA M.M.
17.1 Genom anmälan till regattan medger de tävlande arrangören rätt att bearbeta lämnade
uppgifter med hjälp av ADB och att fritt använda och publicera lämnade uppgifter,
resultat och bilder, föreställande deltagare och båtar, på internet, i media och för
pressinformation och liknande ändamål.
18 ANSVAR
18.1 De tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Arrangören accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i
samband med eller före, under eller efter tävlingen.
19 FÖRSÄKRING
19.1 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Arrangören åtar sig inte något slag av
ansvar sammanhängande med de tävlandes eller deltagande båtars agerande eller
underlåtenhet, ej heller för bristande försäkringsskydd.
20

YTTERLIGARE INFORMATION OCH KONTAKT
För ytterligare information och kontakt, vänligen se Bilaga och www.sailosterlen.se.

Bilaga till inbjudan
Svenskt Mästerskap Nordisk Folkbåt 2018 – Sparbanken Syd Race
Nordic Folkboat Gold Cup Regatta 2018
1
SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING
Kran för sjösättning/upptagning kommer att vara tillgänglig vid Simrishamn Marina
Tisdagen den 3 juli
08:00—16:00
Onsdagen den 4 juli
08:00—16:00
Söndagen den 8 juli
08:00—16:00
Lördagen den 14 juli
08:00—18:00
Önskemål om sjösättning/upptagning anges i anmälan.
2
PARKERING
Parkering av motorfordon, trailers och husvagnar kan ske nära marinan.
Önskemål om parkering anges i anmälan.
3
HOTELL OCH BOENDE
Turistinformation
Simrishamns kommun
Centralt belägna hotell
• Hotell Svea (vid marinan)
• Maritim Krog & Hotell
• Hotell Kockska Gården
• Hotell Turistgården
• Solrosen i Simrishamn

www.visitystadosterlen.se
www.simrishamn.se

www.hotellsvea.se
www.engaffelkort.se
www.kockskagarden.se
www.turistgardenosterlen.se
www.booking.com/hotel/se/solrosen-i-simrishamn

Bed & Breakfast
• Hotell Svea (vid marinan; ej frukost)
• Aurora B&B
• Pizza House B&B
• Bengtssons Loge B&B (3 km)

www.hotellsvea.se
www.aurorabedbreakfast.com
www.pizzahousebb.se
www.bengtssonsloge.se

Stugor och Camping
• Tobisviks Camping (1 km)

www.tobisvikscamping.se

Husvagnar att hyra – uppställda nära marinan
• Fritid Österlen

sailosterlen@simss.se

4 KLASSREGLER M.M.
Nordic Folkboat International Class Rules 2017-2020
The Nordic Folkboat Gold Cup Statutes

www.folkboat.com/class-rules.html
www.folkboat.com/sport.html

5 KLASSFÖRBUND
Nordic Folkboat International Association (NFIA)
Svenska Folkbåtsförbundet (SFF)

www.folkboat.com
www.folkbat.com

6

HELA TIDSPROGRAMMET

SVENSKT MÄSTERSKAP NORDISK FOLKBÅT 2018 – Sparbanken Syd Race
Onsdagen den 4 juli
08:00—18:00
19:00
Torsdagen den 5 juli
07:00—09:00
09:00
10:30
17:00
Fredagen den 6 juli
07:00—09:00
10:00
17:00
Lördagen den 7 juli
07:00—09:00
10:00
18:00
Söndagen den 8 juli
07:00—09:00

Registrering och kontroll
Invigningsceremoni

Invigningsbuffé
Frukost

Kappseglingskommittén möter seglarna
Racing – Dagens första varningssignal
After Sail
Frukost
Racing – Dagens första varningssignal
After Sail
Frukost
Racing – Dagens första varningssignal
Avslutningsceremoni med prisutdelning

Avslutningsmiddag
Frukost

Reservdag
NORDIC FOLKBOAT GOLD CUP REGATTA 2018
Söndagen den 8 juli
08:00—18:00
Registrering och kontroll
19:00
Invigningsceremoni
Måndagen den 9 juli
07:00—09:00
09:00
Kappseglingskommittén möter seglarna
10:30
Racing – Dagens första varningssignal
17:00
Tisdagen den 10 juli
07:00—09:00
10:00
Racing – Dagens första varningssignal
17:00
Onsdagen den 11 juli
07:00—09:00
Reservdag
Torsdagen den 12 juli
07:00—09:00
10:00
Racing – Dagens första varningssignal
17:00
Fredagen den 13 juli
07:00—09:00
10:00
Racing – Dagens första varningssignal
18:00
Avslutningsceremoni med prisutdelning

Invigningsbuffé
Frukost

After Sail
Frukost
After Sail
Frukost

Frukost
After Sail
Frukost
Avslutningsmiddag

