Inbjudan till SWT Slalom CUP 2010
Detta är en generell inbjudan för alla deltävlingar i SWT Slalom Cup
2010. Denna inbjudan skall användas tillsammans med inbjudan till
deltävling.

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.

1.2

Klassreglerna definierade av IFCA gäller. Dock utan begränsning på
antal segel och brädor.

1.3

KSR appendix B gäller.

1.4

Segelnummer enligt SVFs rekommendationer för 2009-2012 gäller. För
icke svenska deltagare skall nationsbeteckning tillämpas.

1.5

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

1.6

Tillägg: Vindgräns
Start
Från 1 min innan start till 1 minut efter start skall vindhastigheten vara
lägst 13 knop. En rättvis och sportslig start skall kunna genomföras. Om
detta inte är fallet skall seglingsledaren omedelbart avbryta startförsöket
och snarast genomföra ett nytt startförsök.
Heat
För godkänt heat krävs 13 knop i vindhastighet, mätningen skall
genomföras på ca 2 m höjd, under ca 1 minut, inte understiga 13 knop,
göras fortlöpande, och utföras från startfartyget. Det är upp till
seglingsledaren att avgöra om det råder sportsliga förhållanden, vindhål
i banan accepteras. Regeln med 13 knops vindgräns gäller 1 minut efter
startsignal fram till 1 minut efter första brädas målgång. Efter 1 minut
efter första målgång kan vinden understiga 13 knop utan att heatet skall
avbrytas. Om vindhastighet underskrids skall heatet blåsas av och
fllagga N visas på startfartyget.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande skall vara medlem i SVF, samt medlem i klubb som är
ansluten till Svenska Seglar Förbundet.

2.2

Varje deltagande båt skall 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

Divisioner: Herr, Dam, och Junior (Junior, tills året man fyller 21)

3.2

Anmälningsavgift och sista anmälningsdatum bestäms av inbjudan för
deltävling.

4.

Registrering

4.1

Datum och tidpunkt bestäms av inbjudan för deltävling.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna medelas i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Tidsprogram anges i inbjudan till deltävling.

7.

Genomförande

7.1

Om antalet deltagare överskrider 30 kommer kappseglingarna att
genomföras i grupper med en grundomgång och en finalomgång.
Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.

7.2

Arrangören kan välja starta Funrace om rådande förhållanden inte
tillåter heat i SWT Slalom cup.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Beskrivs i inbjudan till deltävling.

9.

Banan

9.1

Banan är en Slalom-8:a eller Down-wind bana beroende på vind
förhållande. Aktuell bana anslås vid skepparmöte och på anslagstavla.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystem enligt KSR appendix A med KSR appendix B8 som
tillägg. SWT Slalom Cup beräknas som en serie.

10.2

Minsta antal heat för varje deltävling är 1.

11.

Priser

11.1

Priser beskrivs i inbjudan till deltävling.

Användbara länkar
KSR:
http://www.svensksegling.se/Kappsegling/Regler/Kappseglingsreglerna2009-2012

IFCA Klassregler:
http://www.sailing.org/5671.php

ISAF Regulations
http://www.sailing.org/tools/documents/ISAFRegulationsUpdatedJan2010-[8372].pdf

SVF hemsida:
http://www.vindsurfingforbundet.com/

SVF Slalom Blogg:
http://svfslalomcup.blogspot.com

SVF rekommendation för segelsiffror
http://www.klubben.se/public_club/images/_users/document/%5B1948%5D30945.pdf

