Inbjudan
LJS Cup 2021
Datum:

Vår: 6, 20, 27 maj, 3 juni, (10 juni reserv)
Sommar: 17, 24 juni, 1, 8 juli, 5 augusti
Höst: 2, 9, 16, 23 september (30 september reserv)

Plats: LJS, Linköping
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: Optimist Grön, Optimist Blå, RS Aero, E-jolle, Övriga jollar
Arrangör: Linköpings Jolleseglarklubb (LJS)
1.

Regler

1.1

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

1.2

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder
som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara
medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin
nationella myndighet.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den Vår:4 maj, Sommar: 15 juni,
Höst: 30 augusti

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras i samband med varje
rorsmansmöte

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap,
eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras
avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande
av kappseglingskommittén.

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på
www.ljs.nu.

6.

Tidsprogram

6.1

Program Vår
Registrering
Rorsmansmöte
Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter
Program Sommar
Registrering
Rorsmansmöte
Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter
Program Höst
Registrering
Rorsmansmöte
Tid för första varningssignal
Ingen varningsisgnal efter

17:25
17:30
18:00, 18:15 om banområde C
används
19:30
15:55
16:00
16:30, 16:45 om banområde C
används
19:30
16:55
17:00
17:30, 17:45 om banområde C
används
19:00

Prisutdelning kommer att ske på LJS årsmöte
7.

Genomförande

7.1

Totalt 26 kappseglingar är planerade. Två per tävlingstillfälle fördelade
över tre terminer enligt Vår 4 tillfällen, Sommar 5 tillfällen, Höst 4 tillfällen.

7.2

Kappseglingarna kommer att genomföras som fleet racing i en rak serie
över tre terminer.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna kommer att genomföras på banområde A, B eller C
enligt nedanstående skiss

8.2

Banan kommer att vara en trapetsbana med inner och ytterloopar

9.

Protester och straff

9.1

KSR appendix P gäller.

9.2

KSR appendix T1 gäller

10. Poängberäkning
10.1 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar
räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en
räknas bort för var fjärde genomförd kappsegling.
10.2 Minst två deltagare per klass ska starta för att en kappsegling ska räknas
för den klassen
11.

Priser

11.1 LJS Vandringspokaler för Optimist Grön, Optimist Blå, e-jolle samt RS
Aero.
11.2 Pris till delsegrare per termin Optimist Grön och Optimist Blå
11.3 Alla Optimist Grön som genomför minst 3 tillfällen under en termin får
pris

Datum: 2021-04-06
Pär Hammarström

