
                                   
Notice of Race 

 
Fragancia Cup Liros SRS - lördag 3 juni 2017 
J/70 Väst Cup - CB66 Race – lördag & söndag 3-4 juni 2017 

 
Halmstads Segelsällskap 

 
 
1.   Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 
       i Kappseglingsreglerna (KSR), gällande klassregler för J70 och CB66, gällande 
       SRS samt Appendix S. 
 
1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam 
      vald och tillhandahållen av arrangören. 
 
1.3 En tävlande som lämnat land skall ha på sig personlig flytutrustning.  

Denna regel 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. Båt som bryter mot 
denna regel varnas eller straffas på sätt som protestkommitten anser lämpligt. 
 

2.  Villkor för att delta 
2.1 Ansvarig ombord skall vara medlem i klubb ansluten till sin nationella myndighet. 
 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Varje deltagande skall på uppmaning uppvisa giltigt mätcertifikat enligt gällande  
      Klassregler. 
 
2.4 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 tävlingen. 

 
2.5 Den person ombord som har ansvaret ska följa Svenska Seglarförbundets regler 
      för tävlingslicens. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år. 
      Tävlande från andra länder än Sverige är undantagna detta krav. 
 
 
3. Anmälan 



3.1 Anmälan ska göras senast 3 juni 2017 till Halmstads Segelsällskap. Anmälan 
      sker i anmälningsmodul på Halmstad Segelsällskaps hemsida www.hss1910.nu 
 
3.2 Anmälan skall innehålla uppgifter om ansvarig rorsman, klass, 
      respektive klubbtillhörighet samt båtens segelnummer.  
 
3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr för deltagande i Fragancia Cup. 
      Anmälningsavgiften är 400 kr för deltagande i J70 Väst Cup och CB66 Race. 
 
3.4 Startavgiften inbetalas på Halmstad Segelsällskaps bankgiro 301-4388. 
      Ange klass/segelnummer vid inbetalning. Alternativt betalas startavgiften 
      innan skepparmötet 3 juni. 
 
     
4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Registrering på tävlingsexpeditionen senast 3 juni 2017 kl.09.00. 
 
4.2 Mätbrev skall visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.3 Kontroll och ev. mätning av båt & utrustning kan ske. 
 
4.4 Ansvarig ombord skall följa Svenska Seglarförbundets regler för tävlingslicens. 
      Tävlande från andra länder än Sverige är undantagna detta krav. 
 
 
5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
7.   Kappseglingsområde 
7.1  Seglingarna genomförs i Laholmsbukten utanför Halmstad. Banområde 
       presenteras vid skepparmöte och anslås på ”Official noticeboard”. 
 
8.   Banan 

6. Tidsprogram 
6.1 Program 
 
3 juni 
      Registrering                    08.30-09.00 
      Skepparmöte                  09.30 
      Tid för första varningssignal      10.55   3 seglingar planerade.            
 
4 juni 
      Tid för första varningssignal kl. 09.55    5 seglingar planerade.        
	

6.2 Ingen start efter 14.00 sista seglingsdagen. 
	



8.1  Banan är en kryss-länsbana som seglas 2 varv. Under söndagen seglas en  
       förkortad kryss-länsbana. 
 
9.   Protester och straff 
9.1  Ensvängsstraff enligt KSR 44.2 gäller.  
 
10.  Poängberäkning 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med avvikelsen att vid tre eller färre 
        kappseglingar räknas samtliga. 
 
 

	
	
Klubbstuga	och	parkering	 	 Sjösättning	och	avlastning		
Småbåtgatan		 	 Fiskaregatan	
	
	
	
	

Välkomna till Halmstad 

	


