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Inbjudan             
Notice of Race 

 

Tävling: GKSS Laser Master Cup. 
                        Laser Standard Open, Laser Radial Open   

 

Datum: 30, 31 maj 2015. 

 

Arrangör: Göteborgs Kungl. Segelsällskap GKSS. 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

  

1.2 a) Direktdömning kan komma att tillämpas av KSR del 2 i kombination med 

möjlighet till protestförhandlingar. 

SF 15 ändrar tillämpliga delar av KSR del 5, avdelning A och B. 

 b) Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas. 

 c) KSR P gäller. 

 

1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 

 

1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med 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 re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-

ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och 

torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Ap-

pendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på 

det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
1.6 Båtar är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra meningen 

i KSR 61.1a. (Det här ändrar KSR 61.1a2). 

 

2. Villkor för att delta 
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2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-

sluten till sin nationella myndighet. 

 

2.2 Varje deltagande båt ska 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 personska-

dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast måndag den 25 maj 2015 till GKSS.  

            Se GKSS hemsida www.gkss.se/en/Laser 

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om Rorsmans namn, Födelsedatum, E-mail, 

Mobilnummer, Seglingsnummer, Klubb. 

 

3.3 Anmälningsavgiften (= startavgiften) är 600 kr per båt och inkluderar fralla/kaffe 

på morgonen, samt mat och dryck efter varje dags race. Anmälningsavgiften be-

talas med bankkort i samband med anmälan. 

 

3.4 Anmälan är bindande efter betalning, och ingen återbetalning sker.  

            Försäkring för återbetalning tecknas lämpligtvis via extern aktör t.ex;  

            www.startklar.nu   

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 30 maj 2015, 

kl.08.30. 

 

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 

 

4.3 Stickprovskontroller på båt, material och utrustning kan genomföras. 

 

5. Seglingsföreskrifter 

 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1 Program: 

 a) Stickprovsbesiktning, säkerhetskontroll från fredag 29 maj kl 16.00 –  

                 tävlingens slut.  

 b) Registrering: Från fredag 29 maj kl.15.00 – 21.00, samt lördag 30 maj 

                 kl.07.00 – 08.30 

 c) Invigning kl. 09.15 

 d) Rorsmansmöte kl. 09.20 

 e) Tid för första varningssignal lördag 30 maj, kl. 11.00. 

            f) Tid för första varningssignal söndag 31 maj kl. 10.00. 

www.gkss.se/en/Laser
http://www.startklar.nu/
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 g) Ingen start efter kl.15.00 på söndag 31 maj . 

 h) Prisutdelning så fort som möjligt efter sista race. 

 

6.2       6 stycken kappseglingar är planerade, 3 st på lördag och 3 st på söndag. 

            Om väderförhållandena är gynnsamma kan tävlingsledningen  

            besluta om en annan fördelning av racen. Meddelande om detta sker på  

            rorsmansmötet.  

 

7. Genomförande 
 

7.1 Format för tävlingen meddelas i Seglingsföreskrifterna. 

  

8. Kappseglingsområde 

 

8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför GKSS i Långedrag, Göteborg. 

 

9. Banan 

 

9.1 Banan är en kryss-läns-bana om färre än 70 deltagande båtar i båda klasserna 

            eller en trapetsbana om fler än 71 deltagande båtar i båda klasserna. 

 

10. Poängberäkning 

 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 

 

11. Priser 

 

11.1     GKSS priser till var femte deltagande båt i varje klass, upp till totalt 8 priser. 

            GKSS förstapris till Master och Grand Master för damer och herrar. 

             

 

 

 

 

 

Datum: 26 mars 2015 
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Bilaga till inbjudan. 
 

 

Inkvarteringsmöjligheter:   www.goteborg.com 

 

 

Information om allmän service på platsen (reparationer m.m.) 

 
 

 

 


