SM Regatta

Riktlinjer för SM tävling
Tävling pågår fredag till söndag.
Resultatlistor se nedan.
Daily first priser.
Publikvänligt upplägg med bana nära land.
Bra möjligheter för övernattning vid race-base (allt för sammanhållningen).
Bra möjligheter för båtar i vatten.
Tillhandahålla plats för samling till årsmöte, som hålls efter fredagens seglingar.
Toalett, dusch och omklädningsmöjligheter i tillräcklig omfattning.
Bra parkeringsmöjligheter för bilar och släp.
Aftersail med enklare mat och dryck (korv, hamburgare eller liknande, öl, vin,
och annan dryck).
Regattamiddag till en rimlig kostnad företrädesvis i närheten av race-base, är
uppskattat, dock är Aftersail än mer uppskattat.

Fredag
Tune up race
Informationsmöte kl. 14:00
Start kl. 15:00
2 seglingar
Aftersail
Daily first prisutdelning
Årsmöte

Lördag
Start kl. 10:00
4-5 seglingar
Aftersail
Daily first prisutdelning
Regattamiddag

Söndag
Start kl. 09:00
3 seglingar
Ingen startprocedur bör påbörjas efter kl. 15:00 på söndag
Prisutdelning så snart som möjligt.

Allmänna Riktlinjer/önskemål.
Rekommendation till arrangör
Ansökan om sanktion ska sökas av den arrangerande klubben.
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Inbjudan skall publiceras på Svenska C55 förbundets hemsida,
utskick till alla C55 intressenter görs av Svenska C55 förbundets-styrelse.
SM seglingarna bör omfatta 9-10 kappseglingar samt att antalet race som
borträknas är två vid 8 eller fler genomförda seglingar.

Krav för att få delta
Enligt SSF:s regler måste minst en tävlande i varje båt vara medlem i en klubb
ansluten till SSF och ansvarig person ska ha kappseglingslicens.
Båten ska inneha giltigt mätbrev.
Svenska C55 Förbundet önskar att alla deltagare är medlemmar i
Svenska C55 Förbundet.
Båtarna ska vara ansvarsförsäkrade under arrangemanget.

Bana
Svenska C55 förbundet rekommenderar kryss/länsbana.
Seglingsledningen bör anpassa banans längd så att en segling tar ca 30 minuter.
Vi tycker att ”svart flagg” inte ska tillämpas om det inte är absolut nödvändigt.
Flagga I eller U är ett bättre alternativ.
Straff
C55 Förbundet förordar att en svängsstraff, enligt definitionen i KSR, används
vid brott mot en eller flera regler i del 2 KSR om den felande båten tar straffet
på eget initiativ men om domaren dömer straffet bör tvåsvängsstraff tillämpas.

Vindstyrka
En kappsegling bör inte startas när medel vindstyrkan överstiger 12 m/s.
Rådande förhållande för seglingsvattnet avgör alltid möjligheten att starta en
kappsegling.

Kontroll av båtarna
Klassförbundet önskar att arrangören kontrollerar båtar och segel enligt bifogade
”mätdokument”.
Klassförbundet önskar även att stickprovskontroller utförs av arrangören under
regattan.

Mat och dryck
Seglarna uppskattar om arrangerande klubb ordnar med gemensam frukost och
att den ingår i startavgiften.
Seglarna uppskattar också om enklare mat och dryck efter avslutade seglingar
erbjuds.

Upptagning av båtarna efter avslutat regatta.
Efter söndagens seglingar bör de mest långväga deltagarna beredas företräde vid
upptagning av båtarna. Information om detta kan med fördel finnas i inbjudan
samt även tas upp vid skepparmöte.
Resultatlistor
Svenska C55 Förbundet efterstävar att separata resultatlistor tas fram om det
finns underlag till detta, för juniorer, seniorer, 55+ besättningar och för båtar
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som seglas av seglarskolebesättningar, (vilket är en besättning
som utgörs av ledare och/eller seglarskoleelever).
En resultatlista omfattande alla deltagare skapas, om fem eller fler
junior-/seglarskole-besättningar startar, önskar vi att separata resultatlista för
dessa tas fram.
Resultatet skall snarast efter tävlingen skickas till C55 Förbundet.
Tilläggsinformation till deltagare
- Adress eller vägbeskrivning till tävlingsplats.
- Information om mat och dryck erbjuds i samband med tävlingen.
- Vilken bantyp planeras för seglingarna.
- Ungefärlig utseglingstid/avstånd till kappseglingsplatsen.
- Antal planerade race samt tidsgräns för sista start.
- Information om omklädningsmöjligheter, dusch, bastu samt eventuell
låskod.
- Deltagarlista tillgänglig i samband med anmälning.
Svenska C55 Förbundet eftersträvar att information om olika sociala
arrangemang under tiden för kappseglingen sprids till deltagare och även
medföljande.
Information om olika boendemöjligheter är önskvärd. Om det pågår andra
arrangemang i närheten av kappseglingsområdet är det trevligt att få information
om dessa.
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