
 

Inbjudan Pelle P Laser GP 3 2018  

 

Klasser: Laser Standard 

 Laser Radial 

 Laser 4.7 

 

Datum: 19-20e maj 2018 

 

Arrangör:  Lidingö Jolleseglare 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

 

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

tillhandahållen av arrangören. 

 

1.6 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 Appendix 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. Den 

arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 

råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

2.4  Segling genomförs endast om minst 5 deltagare är anmälda i klassen inom anmälningstiden 

senast 12 maj 2018.  

 

3.  Anmälan 

 

3.1  Anmälan görs på Lidingö Jollseglares hemsidan (https://www.ljs.se/kappsegling/laser-gp-

2018/)  senast den 12e maj (ordinarie anmälningstid) eller 18e maj för efteranmälningar.  

  

https://www.ljs.se/kappsegling/laser-gp-2018/
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3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

 

ISAF Nr  - införskaffas via www.isaf.org (Sailor-Id) 

Nationalitet  - Nationsförkortning enl. KSR 

Segel nr  - som kommer att seglas med 

Tävlandens  - efternamn, förnamn 

Kön  - man/kvinna 

Födelsedag  - ÅÅÅÅ-MM-DD 

Klass  - Laser Standard, 

   - Laser Radial 

- Laser 4.7 

Klubb  - enl. SSFs klubbförkortning 

Tfn.  - för nåbarhet under regattan 

E-mail  - för kontakter före och efter regattan 

 

3.3  Anmälningsavgiften är 500: - och betalas via Lidingö Jolleseglares hemsida www.ljs.se 

senast den 12e maj för ordinarie anmälningstid eller 700 kr för efteranmälan fram till och 

med den 18e maj.  

 

Av anmälningsavgiften går 50: -/deltagare till Svenska Laserförbundet. 

 

3.4  Anmälan är bindande efter betalning, dock kan tävlande som inte kan starta på grund av 

skada/sjukdom återfår startavgiften. Detta gäller ej om den tävlande redan startat i ett 

race. Sjukintyg skall redovisas. 

 

4.  Registrering och besiktningskontroll 

 

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 19 maj kl. 09.15 

 

5.  Seglingsföreskrifter 

 

5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen samt publiceras på klubbens 

hemsida https://www.ljs.se/kappsegling/laser-gp-2018/   

file:///C:/Users/andwen/Downloads/www.isaf.org
http://www.ljs.se/
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6.  Tidsprogram 

 

6.1  Program fredag 18 maj 2018 

  Möjlig registrering kl. 18.00 – 20.00 

 

Program lördag 19 maj 2018 

Registrering, ev. besiktning och säkerhetskontroll kl. 08.00 – 09.15 

  Skepparmöte kl. 09.30 

Tid för första varningssignal kl. 10.55 

  

Program söndag 20 maj 2018 

  Tid för första varningssignal kl. 09.55 

Inget startförsök påbörjas efter kl 15.00 

 

6.2  6 kappseglingar är planerade 

 

8.  Kappseglingsområde 

 

8.1  Kappseglingarna genomförs på Askrikefjärden eller Stora Värtan 

 

9.  Banan 

 

9.1  Banan är en trapetsbana med ytter- och inner loop 

 

10.  Protester och straff 

 

10.1  KSR appendix P och appendix T1 gäller. 

 

11.  Poängberäkning 

 

11.1  Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 

 

12. Priser 

 

12.2  Klubbens priser till minst 20 % av i rätt tid anmälda båtar, samt utlottning av nyttpriser 

 

 

Datum: 2018-03-03 

 

  



 
Bilagor och övrig info: 

 

Boende  – senast i slutet av mars kommer info om boende hos Bosön att läggas ut på LiJS 

hemsida: https://www.ljs.se/kappsegling/laser-gp-2018/  

 

Sjösättning av motorbåtar kan ske vid rampen på Askrike SS pir (samt ev även BoBK), karta/kartor på 

hur man kommer dit kommer att publiceras i god tid innan regattan på LiJS hemsida: 

https://www.ljs.se/kappsegling/laser-gp-2018/  

 

Karta över området kommer att publiceras på hemsidan i god tid innan regattan.  
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