
                                   
Notice of Race 

 
Fragancia Cup 4 juni 2016 

J70 Västsvenska cupen 4-5 juni 2016 
 

Halmstads Segelsällskap 
 

Regler	   
Tävlingen	  genomförs	  i	  överensstämmelse	  med	  Kappseglingsreglerna	  (KSR)	  klassregler	  för	  J70,	  
Svenska	  Seglarförbundets	  föreskrifter,	  denna	  inbjudan	  och	  seglingsföreskrifterna.	  	  
	  
Alla	  båtar	  ska	  enligt	  ISAF’s	  Regulation	  20	  föra	  tävlingssponsorns	  reklam	  vald	  och	  tillhandahållen	  
av	  arrangören.	  Tävlande	  ska	  följa	  SSF:s	  licensbestämmelser	  för	  reklam.	  	  
	  
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.	  En	  båt	  som	  bryter	  mot	  den	  här	  regeln	  kan	  varnas	  eller	  straffas	  på	  det	  sätt	  som	  
protestkommittén	  finner	  lämpligt.	  	  
	  
Villkor	  för	  att	  delta	   
Den	  person	  ombord	  som	  har	  ansvaret	  ska	  vara	  medlem	  av	  en	  klubb	  som	  är	  ansluten	  till	  sin	  
nationella	  myndighet.	  	  
Varje	  tävlande	  skall	  på	  anmodan	  uppvisa	  ett	  giltigt	  mätcertifikat	  enligt	  klassreglerna.	  	  
Varje	  båt	  skall	  vara	  ansvarsförsäkrad.	  	  
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.	  	  
	  
Anmälan	   
Anmälningar	  ska	  göras	  på	  HSS	  hemsida	  www.hss1910.nu/och	  ska	  ha	  kommit	  in	  till	  Halmstads	  
Segelsällskap,	  Småbåtsgatan	  3,	  302	  90	  	  Halmstad,	  senast	  den	  31	  maj	  2016.	  Anmälan	  ska	  
innehålla	  uppgifter	  om	  rorsman	  namn,	  klubb	  och	  segelnummer.	  Anmälan	  görs	  på	  HSS	  hemsida.	  
	  
Startavgift	  Fragancia	  Cup:	  	  	   200	  SEK.	  
Startavgift	  J70	  Cup:	  	   400SEK.	  
	  
Startavgiften	  inbetalas	  på	  Halmstads	  Segelsällskaps	  konto	  eller	  bankgiro	  301-‐4388	  senast	  den	  31	  
maj	  2016.	  På	  inbetalningen	  ska	  rorsmans	  namn	  och	  segelnummer	  uppges.	  Efteranmälan	  +200	  
SEK.	  	  
Registrering	  



Registrering	  på	  tävlingsexpeditionen	  senast	  kl.	  09:00	  den	  31	  maj.	  
Mätbrev	  skall	  kunna	  uppvisas	  på	  anmodan.	  	  
Deltagare	  ska	  i	  enlighet	  med	  2.6	  kunna	  verifiera	  giltig	  tävlingslicens	  från	  SSF	  innan	  båten	  
kappseglar.	  	  
	  
Seglingsföreskrifter	  	  
Seglingsföreskrifterna	  delas	  ut	  i	  samband	  med	  registreringen	  på	  tävlingsexpeditionen.	  	  
	  
Tidsprogram	  	  
Fredag	  3	  juni	   	   kl.	  18:00-‐20:00	   Registrering	  

	  
Lördag	  4	  juni	   Fragancia	  Cup	  

J70	  Cup	  
	  
3	  segl.	  planerade	  
	  

Sociala 
aktiviteter 

lördag kväll! 

	  

kl.	  07:30-‐09:15	  	  
	  
	  
kl.	  09:30	  
	  
kl.	  11:00	  
	  
	  
kl.	  11.10	  

Registrering	  och	  
kontroll	  	  
	  
Skepparmöte	  
	  
Varningssignal	  	  
Fragancia	  Cup	  
	  
Varningssignal	  	  
J70	  
	  

Söndag	  5	  juni	   1:a	  start	  J70	  Cup	  
	  
5	  segl.	  planerade	  

kl.	  10:00	  	   Varningssignal	  
J70	  
	  

Inga	  starter	  efter	  15.00	  på	  söndagen.	  

Kappseglingsområde	  
Kappseglingarna	  genomförs	  i	  Laholmsbukten	  i	  anslutning	  till	  Halmstads	  segelsällskap.	  Exakt	  
område	  avgörs	  av	  vindriktning	  och	  vindstyrka.	  
	  
Banan	  
Under	  lördagen	  seglas	  en	  kryss	  &	  länsbana	  två	  varv	  varje	  race.	  Start	  och	  mål	  i	  lä	  av	  banans	  
länsmärke.	  Gäller	  både	  Fragancia	  Cup	  och	  J70.	  Under	  söndagen	  kortas	  banan	  då	  enbart	  J70	  
seglar.	  
	  
Protester	  och	  straff	  
KSR	  appendix	  P	  gäller.	  
	  
Poängberäkning	  
Lågpoängsystemet	  enligt	  KSR	  appendix	  A	  kommer	  att	  användas.	  Tre	  kappseglingar	  är	  planerade	  
för	  deltagare	  i	  Fragancia	  Cup.	  Åtta	  seglingar	  är	  planerade	  för	  J70.	  (tre	  race	  lördag,	  fem	  race	  
söndag)	  
	  
Priser	  
Antal	  priser	  beräknas	  på	  antalet	  anmälda	  före	  den	  31	  maj.	  
	  
	  



Tävlingsexpeditionen,	  sjösättning	  och	  parkering	  
Tävlingsexpeditionen	  finns	  i	  Halmstads	  Segelsällskaps	  klubbstuga.	  	  
Telefonnumret	  till	  tävlingsexpeditionen	  är	  035-‐21	  76	  53.	  
	  
Gratis	  sjösättning	  med	  kran	  i	  småbåtshamnen.	  
	  
Vägbeskrivning	  
E	  6	  söderifrån:	  Välj	  avfart	  43	  mot	  Tylösand.	  Följ	  vägvisningen	  mot	  Tylösand	  tills	  ni	  har	  passerat	  
Nissan,	  där	  finns	  vägvisning	  mot	  Söder/	  Gästhamn.	  
E6	  norrifrån:	  Välj	  avfart	  45	  mot	  Tylösand.	  Kör	  Norra	  Infartsleden	  och	  Järnvägsleden.	  När	  ni	  
kommer	  till	  cirkulationsplatsen	  med	  vägvisning	  mot	  Stora	  Torg	  följer	  ni	  den	  och	  kommer	  in	  på	  
Timmermansleden.	  I	  nästa	  trafiksignal	  svänger	  ni	  höger	  och	  kör	  Skeppargatan,	  sväng	  vänster	  på	  
Amiralsgatan	  och	  sen	  höger	  på	  Fiskaregatan.	  
Se	  bifogad	  karta.	  
Logi	  
http://www.destinationhalmstad.se/bo.html	  
	  
Välkomna!	  

	  
	  
Klubbstuga	  och	  parkering	   	   Sjösättning	  och	  avlastning	  	  
Småbåtgatan	  	   	   Fiskaregatan	  

	  


