fo t o m diedrichs

liros
jollecup 2019

L

räkningen bli antal deltagande i serien +1
iros Jollecup 2019, körs som
två serier; en vår och en som- poäng.
mar/höstserie.

För de yngsta seglarna, födda 2008
och senare premieras aktivitet
framför resultat.

Följande klasser ingår:
Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS Feva,
E-jolle, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, RS
Tera och 420
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 klasser seglas i en vår- och en sommar/
höst serie.

Regler för deltagare födda 2007
eller tidigare

Tillägg 2-mansbåtar
• Den besättning som seglar första regattan
räknas som ordinarie besättning om inte annat meddelas vid första regattan.

vår serien

• En i ordinarie besättningen måste alltid ingå
i besättningen på de följande regattorna.

28 apr Vårregatta, Lerum
1 maj Majbrasan, Ljungskile

• Endast ordinarie besättning kan få pris och
bli omnämnd.

11 maj Vårregatta, Rådasjön
12 maj Olof Knaperegattan, Hjuvik

Regler för deltagare födda 2008
eller senare

18 maj Gottskärsregattan, Gottskär

• Optimist B och klasserna Zoom8, RS Feva,
Laser 4.7, RS Tera
• Varje ingående regatta har sitt eget resultat
i respektive klass. Ingen sammanräkning sker
i cupen.

• Placeringar ger poäng enligt lågpoängsystemet.
• Samtliga resultat i en regatta räknas i respektive klass
• De 5 bästa regattaresultaten räknas i vår
respektive sommar/serien.
• 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 samman-

Juniregattan, Billdal

8 juni

Rörviksdagen, Rörvik Hammar

29 juni Sotepokalen, Hunnebostrand
30 juni Pelle P Archipelago, Kullavik

• Enbart flitpoäng summeras i cupen

-------------------------------------------------------------

• Flitpriser delas ut till alla som har deltagit
på 4 regattor

sommar/Höst serien
13 juli Juliregattan, Hovenäset

• Klass Optimist A samt övriga klasser
• Varje ingående regatta räknas som en segling i respektive cup

6 juni

14 juli BMBK-dagen, Bohus Malmön

Följande priser delas ut, i vårrespektive sommar/höst serien

20 juli Högsommarregattan, Fjällbacka

• Bästa serieresultat i respektive klass, födda
2007 eller tidigare

21 juli Tjuvkilsregattan, Tjuvkil
27 juli Ölmanäsdagen, Ölmanäs

• Flitpriser delas ut till alla födda 2008 eller
senare, som har deltagit på minst 4 regattor
oavsett klass .

28 juli Högsommarreg, Helleviksstrand
3 aug Marstrandsdagen, Marstrand

* Prisutdelning för de olika cuperna sker i
samband med DM i Kullavik den 12 oktober.

31 aug Höstregatta, Långedrag
14 sep Höstregatta, Alingsås

--------------------------------------------------------------------* För mer info om ingående regattor, se Västkustens Seglarförbunds hemsida, www.vksf, där
även resultat och flitpoäng edovisas fortlöpande

------------------------------------------------------------foto lars fjelldahl

Västkustens Seglarförbund
www.vksf.org

