
 

 

     INBJUDAN TILL OKTOBERPOKALEN  

Westerviks Segelsällskap inbjuder till Rankingsegling 5 för 2.4mR      

25 – 26 augusti 2012 

 

1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR), appindix S. 

1.2.1 Direktdömning kan tillämpas av KRS del 2 i kombination med möjlighet till 

protestförhandlingar. 

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. Den båt som har annan reklam skall kunna uppvisa 

giltig reklamlicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 

1.4 Tävlande ska bära personlig flytutrustning när båten  har lämnat land, utom vid 

kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkt och 

torrdräkt är inte personlig flytutrustning, (ändrar KSR S17.2). En båt som bryter mot 

denna regel kan varnas eller straffas på sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

2. Villkor för att delta  

2.1 Tävlande ska uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. 

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk, (KSR 4). WSS påtar sig ej något ansvar 

för sak- eller personskador, som deltagarna råkar ut för i samband med eller före, 

under eller efter tävlingen. 

3. Anmälan  

3.1 Anmälan görs via Svenska 2.4mR Förbundets hemsida, www.swe24metre.com och 

anmälnings-avgiften insättes på WSS bankgiro : 5139-6802, senast den 13 augusti. 

3.2 Anmälan ska innehålla namn, postadress, kontaktuppgifter, klubb och segelnummer. 

3.3 Anmälningsavgift 600 :-, efteranmälan 700:- fram till registreringen 25 augusti. 

4. Registrering 

4.1 Registrering sker på tävlingsexpeditionen, WSS Klubbhus Solbergsudde,  

lördag 25 augusti, kl: 8.00-9.00. 

4.2 Mätbrev ska uppvisas vid registreringen 

.4.3 Stickprovskontroll att båten uppfyller klassreglerna kan komma att genomföras. 

 

http://www.swe24metre.com/


 

 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut vid registreringen. 

6. Tidsprogram 

6.1 Fredag 24 augusti Under eftermiddagen finns möjlighet till sjösättning 

   av båtarna med kran i WSS-klubbhamn. 

   Förtöjning vid utlagda flytbryggor. 

 Lördag 25 augusti 

 8.00 – 9.00  Registrering 

 9.30  Skepparmöte 

 10.00  Varningssignal 

 19.00  Kräftskiva ( ingår i anmälningsavgiften ) 

 Söndag 26 augusti 

 10.00  Varningssignal 

 Efter sista delsegling Prisutdelning  

6.2 8 delseglingar är planerade 

7. Kappseglingsområde 

7.1 Kappseglingarna genomförs på Lucernafjärden. 

8. Banan 

8.1 Banan är en kryss-läns-bana 

9. Poängberäkning 

9.1 Lågpoängsystem enligt KSR appindex A, med avvikelsen att vid 3 eller färre 

delseglingar räknas samtliga. 

10. Priser 

10.1 Ett pris per 5 deltagare kommer att utdelas. 

11. Upplysningar 

11.1 Westerviks Segelsällskap : Bosse Djerf  070-399 02 36 

   Jan Furemo 070-560 84 80 

 

 

 

 

Hjärtligt Välkommna  
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