
Halmstads Segelsällskap inbjuder till GP 3 för Zoom 8 

den 1-2 juni i Halmstad                       

 
Tävling: GP 3 för Zoom 8 

Datum: 1 och 2 juni 2013 

Arrangör: Halmstads Segelsällskap      

 
 1. Regler  
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med 
Appendix S.  
1.2 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.  
1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering 
av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte 
personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det 
sätt som protestkommittén finner lämpligt.  
 
2. Villkor för att delta  
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten 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. Halmstads Segelsällskap (HSS) 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 Anmälan ska göras senast den 27 maj på Halmstads segelsällskaps hemsida www.hss1910.nu 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om för- och efternamn på rorsman, segelnummer, klubb och kontaktinformation.  
 
3.3 Anmälningsavgiften är 350 kr, varav 50 kronor utgör klassförbundsavgift, och betalas genom insättning på HSS bankgiro    
301-4388 senast 2013-05-27. Efteranmälan kan göras fram till 09.00 lördagen den 1 juni mot en förhöjd avgift om 450 kronor, 
vilken betalas på plats vid registreringen.  
3.4 Genom anmälan lämnar deltagaren sitt samtycke till att namn, resultat och ev. foto får publiceras i press och på 
Internet.  
 
4. Registrering och besiktningskontroll  
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i  HSS klubbhus senast lördagen den 1 juni 2013 kl. 09:00.  
4.2 Senast vid registreringen ska tävlande fylla i och underteckna en rorsmansdeklaration. Deklarationen kan laddas ner på 
hemsida.  
4.3 Säkerhetskontroller kan komma att genomföras via stickprovskontroller.  
 
5. Seglingsföreskrifter  
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen 
 
 6. Tidsprogram  
 
6.1 Fredagen den 31maj  
18:00-21:00                                    

 
Registrering, säkerhetskontroll 

Lördagen den 1 juni  
07:30-09:00  Registrering, säkerhetskontroll  
09:30  Skepparmöte  
10:55  Tid för första varningssignal  
Söndagen den 5 maj  
08.30                                              Skepparmöte 
09:55  Tid för första varningssignal  
                                                  Prisutdelning, snarast efter sista racet  
	   	  



 
6.2 Sex kappseglingar är planerade.  
Ingen kappsegling påbörjas efter kl. 15:00 på söndagen. 
      
7. Genomförande  
7.1 Om antalet deltagare överskrider 50 kommer kappseglingarna att genomföras i grupper med en grundomgång och om möjligt 
en finalomgång. Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.  
 
8. Kappseglingsområde  
8.1 Kappseglingarna genomförs i Laholmsbukten utanför Halmstads Segelsällskap. 
 
9. Banan  
9.1 Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna och kommer att anslås på officiell anslagstavla. Genomgång av bana och banområde 
görs även vid skepparmöte lördag och söndag. 
 
10. Protester och straff  
10.1 KSR P gäller.  
 
11. Poängberäkning  
11.1 Lågpoängsystemet i KSR A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.  
 
12. Priser  
12.1 Ett pris per var femte startande kommer att delas ut. Efteranmälda ej inräknade.  
 
13. Kontakt/Information 
 
E-post:  halmstads.segelsallskap@telia.com 
 
Hemsida:  www.hss1910.nu  
 
Kansli:  035-217653  kontorstid måndag-fredag 
 
Adress:  Småbåtsgatan 3 
            302 90 HALMSTAD 
 
Uppdaterad: 2013-05-07  


