Seglingsföreskrifter kvalificerings-serie IOD

1. Varje båt som skall räknas i serien aktuell säsong, skall anmäla båt och besättning (max 6
personer) senast dagen före första kval-segling genomförs.
2. När ordinarie rorsman är frånvarande kan annan anmäld besättning medlem vara rorsman.
Om övrig person agerar rorsman så räknas inte aktuell båts resultat i kval-serien. Maxpoäng
ges för aktuell segling.
3. Krav för att en segling skall räknas i kval-serien
 Det skall finnas en utlagd start/kryss bana
 Start med startlinje samt rundningsmärke
 Målgång
 Start/Målgångs-funktionärer skall starta samt notera målgång
 Skall ingå i beslutat seglingsschema
4. Snittpoäng räknas om man kör start av kval-segling, deltar i extern IOD-regatta eller om segling
har flyttats pga tex för mycket vind och någon båt då inte kan vara med, poängberäkning när
man inte deltar eller blir diskad på en segling är antal deltagande båtar plus 1
5. Seglingsschema med aktuella kval-seglingar bestäms av styrelsen senast 28 februari före
aktuell säsong. Samtidigt bestäms hur många seglingar som kan strykas vid säsongens slut.
Om STSS ändrar sina datum före 1 maj följer vi denna ändring
6. Den besättning som vinner kval-serien har rätt att delta i nästkommande IOD VM. Tvåan har
rätt att delta i nästkommande Bermuda Race Week. Trean har rätt att segla Nordsjöcupen.
Vid tillfälle att besättning väljer att avstå, skall platsen erbjudas nästa besättning i
resultatlistan.
7. Vid deltagande i internationella IOD regattor skall minst två personer ur ordinarie besättning,
var av en rorsman anmälas. Om fler besättningsmedlemmar behövs skall IOD förbundets
medlemmar tillfrågas. Medlemsavgiften skall vara betald innan Notice of Race alternativt
föregående år. Det är en medlemsförmån att kunna delta i internationella IOD regattor.
Hittas ingen besättning på dessa villkor blir det inget deltagande
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8. Alla båtar skall vara utrustade med
 Ankare och lina
 Bogserlina
 10 liters spann
 Paddel
 Kniv
 Ficklampa
 Länspump
 Första hjälpen kitt
 Mistlur
 Flytväst till alla ombordvarande
 VHF för att förmedla allmän information

9. International One Design Class Rules (1/1/17) gäller (are applicable). Se WCA hemsida.
10. Inför våra IOD KM måste alla båtar anmäla sig plus hur många man är i besättningen
11. Regler för seglingar vid för mycket vind, beslutet tas på bryggan på skepparmötet innan
seglingen
 10 sekundmeter eller över, segling utan spinnaker
 12 sekundmeter eller över ingen segling
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