
 

 

      
 
 

 

 

 

1  REGLER 

1.1 Vid tävlingarna tillämpas ISAF:s kappseglingsregler (KSR) 2017– 2020 och Laserförbundets klassregler samt E-

jolleförbundets och Zoom8-förbundets klass- och rankingregler. 

1.2 KSR:s appendix P är ikraft. 

1.3 När texter på olika språk är motstridiga gäller den svenska texten. 

 

2 BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN 

2.1 Tävlingen är öppen för alla båtar som uppfyller kraven i klassreglerna. Den tävlande skall vara medlem i 

medlemsförening i Segling och Båtsport i Finland samt medlem i respektive klassförbund och avlagt 

medlemsavgift för innevarande år före tävlingen.  

2.2 Båtar som uppfyller behörighetskraven kan anmäla sig genom att senast den 13.6.2018 inbetala 

anmälningsavgiften till HSF:s konto, IBAN: FI93 4055 8450 0108 05. Vid inbetalning skall i meddelandefältet 

framgå klass (Std, Radial, 4,7, Ejolle eller Zoom), kappseglarens namn, segelnummer och segelförening 

uttryckligen i denna ordningsföljd. Kvitto med bankens arkiveringskod över betald anmälningsavgift bör uppvisas 

vid registrering. 

2.3 Anmälningsavgiften är 60 euro i Standard, Radial och E-jolleklasserna samt 50 euro i 4,7- och Zoom8-klasserna. 

Efteranmälning är möjlig fram till 16.6. kl. 9.00 mot en förhöjd anmälningsavgift på +20 euro. 

  

3 TIDTABELL 

3.1 Lördag 16.6.  08.30 – 10.00 Registrering  

                                                                              10.55 Första varningssignal, 3 planerade kappseglingar 

 Söndag 17.6.  10.55 Första varningssignal, 3 planerade kappseglingar 

3.2 På söndag 17.6. ges inga varningssignaler efter klockan 15.00.  

 

4 SEGLINGSFÖRESKRIFTER 

 Seglingsföreskrifterna delas ut på HSF:s kansli, 2 vån. i samband med registrering.  

 

5 TÄVLINGSOMRÅDE OCH BANAN 

Tävlingsområdet befinner sig cirka 1,5 sjömil söder om Östra hamnen. Tävlingsbanan är en kryss - läns bana. 

 

6 PRISER 

Priser utdelas enligt respektive klassreglers rekommendation. 

 

7 SERVICEBÅTAR 

Varje servicebåt bör registreras i tävlingskansliet och båt kan beordras att fungera som följebåt i enlighet med 

direktiv givna av tävlingschefen. 

 

8 ANSVARSFRIHET OCH FÖRSÄKRINGAR 

Samtliga tävlande deltar i tävlingen helt på eget ansvar. Se regel 4, Beslut att kappsegla. Tävlingsarrangörerna tar 

inget ansvar för material- eller personskador, inte heller dödsfall som sker i samband med tävlingen, före 

tävlingen, eller efter densamma. 

Varje deltagande båt bör ha en i kraft varande ansvarsförsäkring. 

 

9 TILLÄGGSUPPGIFTER 

 HSF, Hangö segelförening r.f., Östra hamnen, Hangö, www.hsf.fi. 

 Kommodor Kalle Niemi, tel: 0400-817 943  

TÄVLINGSINBJUDAN 

 

Laser Standard, Radial & 4.7, 

E-jolle och Zoom8 Ranking 

16.6 - 17.6.2018 

HSF (Hangö Segelförening r.f.) 

Hangö 

 

 


