LSS, GÖTEBORGS SNIPE CLUB
Inbjuder till
MAJSNIPEN och VM-KVAL 2011
30/4-1/5
Plats: Långedrags Segelsällskap, Långedrag, GÖTEBORG SWEDEN
2. Seglingar: Det är planerat 6st seglingar, 3st på lördag och 3st på söndag. I
1.

startavgiften ingår det seglingar, varm lunch lördag, regatta middag lördag kväll och
macka & dricka söndag. Priser till alla deltagare.

Program:
3. Lördag 1:e maj

08.30 Regattaexpeditionen öppnar (vid slipen LSS)
09.30 Rorsmansmöte
11.00 Start Segling 1
Start segling 2 snarast möjligt efter målgång. Varm lunch i land.
Start segling 3 snarast möjligt efter lunchen.
20.00 Regatta middag, på restaurang i Göteborg

4. Söndag 2:e maj

11.00 Start segling 4
Start segling 5 snarast möjligt efter målgång. Lunch ute på havet.
Start segling 6 snarast möjligt efter kort uppehåll.

Ingen start efter 15.00
Regler: Seglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna, med de Skandinaviska och
Svenska seglarförbundens tillägg, föreskrifter upprättade för Majsnipen och klassregler för
Snipe. Vid eventuella skillnader mellan seglingsföreskrifterna och klassreglerna avseende
tävlingsorganisatoriska frågor gäller seglingsföreskrifterna.
Seglingsföreskrifterna erhålls vid incheckning. Banan står i seglingsföreskrifterna.

5. Poängberäkning Lågpoängssystemet tillämpas. En segling får räknas bort vid fyra
eller fler genomförda seglingar. Vid tre eller färre genomförda seglingar gäller alla.

6. Villkor för deltagande Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Flytväst skall bäras utan
anmaning. Allt deltagande sker på egen risk.

7. Priser till de tre främsta besättningarna. Vandringspris samt fina nyttopriser till
alla deltagare.

8. Anmälan görs på Sciras hemsida www.snipe.se Om ni inte kan där så går bra
det bra att ringa till mig på Tfn +46 701 60 48 55 - Sista datum för anmälan är
21:e april 2011! Anmälan är bindande!

9. Avgifter Startavgift 1100 SEK per båt, betalas vid ankomst.
Logi Tag kontakt med GSCs medlemmar för privat inkvartering:
Per Edwall +46 31 28 84 85, +46 701 60 48 55 per.edwall@adonbolagen.se
OBS! I dessa 1100kr så får ni 6st kanonfina seglingar, lunch både lördag och söndag + en
regatta middag. Dessutom är allt detta för en besättning (två personer).

Inte nog med detta, det är även massa fina nyttopriser till alla seglare.

Serious sailing – Serious fun

