Wisby Segelsällskap

WSS Torsdagskuppen 2021
Årets regler och bana är något förenklade för att dels locka fler att delta, dels att locka fler att se på
kappseglingen.
1) Torsdagskuppen är avsedd för medlemmar i WSS.
2) Icke medlemmar kan normalt delta utom tävlan.
3) Banan, längd ca 4 Nm.
a. Start strax söder om kallbadhuset mellan de två startbojarna riktning söderut
b. All rundning av bojar sker motsols.
c. Runda boj m svart flagga vid norra vågbrytaren
d. Runda boj m svart flagga vid Kruttornet i linje med Kruttornets sydvästra gavel
e. Runda boj m svart flagga vid norra vågbrytaren
f. Runda boj m svart flagga vid Kruttornet i linje med Kruttornets sydvästra gavel
g. Mål i Visby Hamn mellan Hucken och gamla pumphuset utanför fiskehamnen i linjen
som ges av södra gaveln på betongkajen vid pumphuset.
h. Alternativ mållinje samma som startlinjen, används vid befarad fartygstrafik.
4) Om något av de 2 märkena är borta genomförs ändå seglingen och räknas i kuppen bara om det är
känt före start. Rundningen vid Kruttornet görs i förlängningen av Kruttornets sydvästra gavel hur
långt ut från denna som helst, kompasskurs xxx°.
5) Skepparmöte 17:30, bla beslut om mållinje och starttider.
6) Eftersnack och poängberäkning görs snarast efter sista målgång.
7) Start och måltid klockas av respektive tävlande.
8) Start normalt kl. 18.20. Expresser kl 18:30.
9) ”Egen start” för den startovane kan göras mellan kl 18:00 och 18:15. Anges vid skepparmöte.
10) Av SSF fastställt SRS gäller.
11) Enligt SSF föreslagna ”Shorthanded” (liten besättning 1-2 pers) är tillåtet.
12) Valet att använda spinnaker kan göras under tävlingen.
13) Kölbåt, som normalt har besättning bestående av fler än rorsman, får om den seglas av endast en
person använda autostyrning.
14) Skeppare som ”normalt” seglar en bestämd båt med en ”fast” besättning, får om denna besättning
själva seglar båten, räkna den seglingen som om han själv deltagit under förutsättning att han själv
samtidigt seglar med annan deltagande båt.
15) För att en segling skall räknas måste minst 2 startande båtar delta.
16) Endast 5 delseglingar av de 17 planerade får borträknas.
17) Poängberäkning enligt Appendix A, lågpoängsystemet, A9, med tillägget att antalet båtar bestäms
av det antal som deltagit under hela serien. Detta innebär att båtar som kom till startområdet men
inte får poäng enligt ovan får poäng för en placering som är en mer än antalet båtar som kom till
startområdet. Båtar som inte kom till startområdet får poäng för en placering som är en mer än
antalet båtar anmälda till (i vårt fall: som deltagit i) hela serien”. Förklaring: Den som inte
kommer till startområdet (dvs. varit ute vid startlinjen med förberedd båt i avsikt att starta) får en
poäng mer en antalet båtar som deltagit under hela säsongen. Hur många vet vi först efter sista
seglingen. Den som kommit till startområdet men inte fått någon "placeringspoäng" får en poäng
mer en antalet startande i denna enskilda segling.
Perioden för Torsdagskuppen är 3/6 – 26/8 på torsdagar och 29/8 – 26/9 på söndagar. Den 5/9 är det
ingen segling.
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