
Inbjudan för fleetracing (lsv)

Tävling: Pelle P Laser Grand-Prix-serien 2017 och Pelle P Laser
Master Cup 2017.

Klasser: Tävlingen gäller klasserna Laser 4.7, Laser Radial, Laser Radial Master, Laser
Standard och Laser Standard Master.

Datum: 29/4 – 30/4 2017

Arrangör: Malmö Segelsällskap, MSS

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseg-

lingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.4 Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser (för närvarande reklam- och
tävlingslicens).

1.4.1 Den person som har ansvaret ombord ska inneha giltig tävlingslicens.
Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år.
Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av
de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

1.5 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sitt

nationella seglarförbund, samt för svenska deltagare att man är medlem i Svenska Laserför-
bundet.

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 arrange-
rande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för
i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 15/4 via länken på Malmö Segel Sällskaps hemsida https://sv-

se.invajo.com/event/malmösegelsällskap/pelleplasergrandprix. Genom sin anmälan godkänner
deltagaren samtidigt att sitt namn och bild får anges på webben och i press.

3.2 Anmälan ska vara komplett ifylld.



3.3
Vid anmälan och betalning senast 15/4 är avgiften 600 Skr. I anmälningsavgiften ingår
tävlingsavgift till Svenska Seglarförbundet med 60 Skr och Svenska Laserförbundet med 50
Skr samt enklare mat och dryck efter målgång på lördagen.
Efteranmälningsavgiften vid registrering är 700 Skr och betalas kontant/betalkort/swish.

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 29/4 kl 09.00.

4.3 Deltagare ska i enlighet med 1.4.1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten
kappseglar.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med klassreg-
ler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kapp-
seglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besikt-
ning.

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskom-
mittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.5 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 170428, fredag

Registrering kl. 18.00-20.00

170429, lördag

Registrering kl. 08.00-09.00

Rorsmansmöte kl. 09.30

Tid för första varningssignal kl. 10.55

Ingen start efter kl. 16.00

170430, söndag

Tid för första varningssignal kl. 09.55

Ingen start efter kl. 15.00

Prisutdelning sker snarast efter protesttidens slut eller efter att samtliga protester är avklarade.

6.2 6 kappseglingar är planerade.

7. Genomförande
7.1 Tävlingen ingår i Pelle P Laser Grand-Prix-serien 2017 och Pelle P Laser Master Cup 2017.

7.2 Respektive klass genomförs endast om minst 5 deltagare är anmälda i klassen inom anmäl-
ningstiden (senast 15/4 2017).



8. Kappseglingsområde
8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför Limhamns småbåtshamn.

9. Banan
9.1 Banan är en trapetsbana.

10. Protester och straff

10.1 KSR Appendix P gäller.

10.2 Protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.5 inte överklagas.

11. Poängberäkning
11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kapp-

seglingar räknas samtliga.

12. Priser
12.2 Ett pris per fem deltagare i respektive klass anmälda senast 15/4.

Datum: 2017-03-10
NSL Anders Olsson

Välkomna!

------------------------------------------ SLUT PÅ INBJUDAN --------------------------------------------



Praktisk information
MSS hemsida http://www.mss.m.se/

Orientering

Sjösättning
Stor parkering finns i hamnen, parkering och avlastning av jollar på Bryggövägen är inte tillåtet av
säkerhetsskäl.
Det kommer finnas tre sjösättningsslipar för laser (slip1-3), se bild.
Motorbåtar sjösätts på hamnens slip kostnadsfritt, dessa förtöjs därefter utanför MSS klubbhus.

Boende
Hotell
Strand Hotell som ligger i anslutning till hamnen:
15 % Rabatt på hela bokningen när ni anger SEGEL15 på www.strandhotell.se eller via telefon till
reception 040-162030. Gästen får alltså 15 % på dagspriset, vare sig det gäller enkelrum, dubbelrum
eller familjerum. Erbjudandet gäller hela veckan : 24-30 april.

Radisson Park Inn i Västra hamnen, https://www.parkinn.se/hotel-malmo
795 :- per enkelrum per natt inklusive frukost och moms.
895 :- per dubbelrum per natt inklusive frukost och moms
Bokningskod: 170428PLGP

Camping
Direkt i hamnen, husbil, husvagn alt tält på gräsyta mot innerdammen.
http://www.smabatshamnen.se/husbilar/
Avgift erläggs på hamnkontoret, för närvarande 220kr/natt.

Sibbarps camping ca 800m ifrån hamnen, camping och stuguthyrning, http://firstcamp.se/malmo/

Restaurang
Restaurang Kajuteriet som ligger i MSS klubbhus har öppet hela helgen http://www.kajuteriet.se/sv/
Kajuteriet lagar även maten som serveras till seglarna efter avslutade seglingar på lördagen.


