Liros Cup för jollar 2017
Liros Jollecup körs 2017 som två serier; vår och höst. Nytt för i år är att för de yngsta
seglarna premieras aktivitet framför resultat och att cupen också uppmuntrar till att prova
på andra båtar och seglingsformat. Nytt för 2017 är också att vi premierar flitiga klubbar.
Syftet med cupen
 Premiera aktivitet framför resultat för de yngsta deltagarna
 Förutom resultat även premiera flit för övriga deltagare och klubbar
 Utveckla seglingsfärdigheter
 Få fler att tycka det är kul att kappsegla
Följande klasser ingår:
Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS Feva, E-jolle, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, RS Tera
420 och C55*.
Vi rekommenderar även att arrangören har med Optimist C klass, vilken inte ingår i cupen,
gärna på separat bana.
Regler gällande för samtliga deltagare
 Alla båtar som ingår i denna cup skall enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns
reklam på vardera sidan av den förliga delen av skrovet.
 Alla klasser seglas i en vår- och en höstcup.
 Flitpoäng: Deltagande som startat i minst en kappsegling som rorsman eller gast i en
regatta erhåller 1 flitpoäng.
 Ett pris för den relativt mest deltagande klubben delas ut till klubben som har högsta
andel starter i förhållande till antalet deltagande seglare i respektive vår- och höstcup,
oavsett åldersgrupp. Formel: Antal gjorda starter / Antal möjliga starter. Exempel:
Vårcupen har haft 5 regattor med totalt 12 genomförda race. Klubb AAA har haft 5
deltagare med totalt 38 starter, 38/(5*12)=63,3% Klubb BBB har haft 9 deltagare med
totalt 64 starter, 64/(9*12)=59,3%. Klubb AAA vinner p.g.a. högre andel.
Regler för deltagare födda 2004 eller tidigare
 Klass Optimist A samt övriga klasser
 Varje ingående regatta räknas som en segling i respektive cup
 Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet.
 Samtliga resultat i en regatta räknas i respektive klass
 De 6 bästa regattaresultaten räknas för vårserien, de 5 bästa regattaresultaten räknas
för höstserien.
 I respektive klass skall minst fyra regattor genomföras med minst 3 deltagare i varje för
att priser skall kunna delas ut i serien.
 Är resultatet DNC i alla seglingar i någon av regattorna kommer poängen i
sammanräkningen bli antal deltagande i serien +1 poäng.



Tillägg 2-mansbåtar. Den besättning som seglar första regattan räknas som ordinarie
besättning om inte annat meddelas vid första regattan. En i ordinarie besättningen
måste alltid ingå i besättningen på de följande regattorna. Endast ordinarie besättning
kan få pris och bli omnämnd.

Regler för deltagare födda 2005 eller senare
 Klass Optimist B och övriga klasser (Zoom8, RS Feva, Laser 4.7, RS Tera och C55)
 Varje ingående regatta har sitt eget resultat i respektive klass. Ingen sammanräkning
sker i cupen.
 Enbart flitpoäng summeras i cupen
Följande priser delas ut, för vår- respektive höstcup
 Bästa serieresultat i respektive klass, födda 2004 eller tidigare
 Flest flitpoäng, född 2004 eller tidigare, oavsett klass
 Flest flitpoäng, född 2005 eller senare, oavsett klass
 Flitigaste klubben
Det kan komma att vara mer än en vinnare av flitpriserna om de har samma flitpoäng i
slutsammanställningen.
Resultaten och flitpoängen redovisas fortlöpande på VKSFs hemsida.
För arrangörer













För regattan ska ingen maxgräns för antalet deltagare finnas
Det står arrangören fritt att utforma ett seglingsformat så länge det kan ta emot
samtliga anmälda seglare och genomföra regattan under en dag
Arrangören kan kombinera flera seglingsformat om så önskas
Det ska planeras så att varje deltagare får segla minst 2 seglingar
Ingen start efter kl 16.00
Arrangören får tillhandahålla båtar om det passar seglingsformatet
Arrangören ska upprätta en resultatlista för respektive klass och delar ut priser i
enlighet med den
Arrangören får upprätta en kombinerad resultatlista om deltagarna haft möjlighet
att segla flera format under regattan
Arrangören ska vara frikostig med priser, speciellt för åldersgrupp 2005 och yngre.
Efter regattan rapporterar arrangören till VKSF resultat i respektive klass (förutom
Optimist B) samt antalet starter (DNF räknas alltså t.ex.) per deltagare och klubb för
samtliga klasser. Den senare rapporten sker enklast med fullständig resultatlista och
inte bara slutresultaten.
Resultatlistorna ska ha information om födelseår för både rorsman och gast.

*) Eller liknande kölbåt som tillhandahålls av arrangören

