Format för Kona Cup Sverige 2012
Detta dokument är tänkt som ett stöd för arrangörerna för Kona Cup 2012
Klasser:
Senior – 7,4, 8,2 och 9,0 kvm segelyta *
Blå – 6,6 kvm segelyta
Kadett ‐ upp till 15 år under året med 3,5 ‐ 5, 8 kvm segelyta
För 2012 är klassindelningen anpassad till de nya segelstorlekarna. Kona‐förbundet vill speciellt lyfta
fram Blå klass under 2012. Blå klass är de som tävlar med blått seniorsegei 6,6 kvm. Förbundet
hoppas på många nytillkommande ungdomar till den Blå klassen, samt alla de som redan seglar blått.
* Anm. Kona klassen har ett väl balancerat och prövat system för val av segelstorlek efter seglarens
vikt. Segelstorlek från 6,6 – 9,0 kvm för seglare äldre än 15 år. Om t ex en erfaren kappseglare med
blått segel 6,6 kvm vill tävla i Senior‐klassen istället för Blå klass, är det ok.
Fleet´s:
Fleet A = Senior ‐ seglar två varv
Fleet B = Blå klass ‐ seglar två varv
Fleet B = Kadett ‐ seglar ett varv
Startordning: Fleet B därefter fleet A
Banans längd för Senior‐klassen beräknas till ca 25 minuter.
Priser:
Tre priser föreslås för 11 deltagare eller fler, två priser för 6 till 10 och ett pris till 3 till 5. Om 1‐2
deltagare är det upp till tävlingsledningen att avgöra om klassen ska få pris. Tävlingsledningen har
naturligtvis rätt att dela ut fler priser, t ex en per var 5:e deltagare.
Tävlingsledningen uppmanas uppmärksamma så många vinnare som möjligt – förslagsvis bästa dam
och herr, bästa tjej och kille max 20 år (under 2012), och bästa flicka och pojk max 15 år (under
2012).
Sponsorpriser skall också lottas ut till seglare som betalt startavgift och är kvar på prisutdelningen,
samt till tävlingens funktionärer. Alla deltagare får därmed chans att vinna. Man kan bara vinna ett
sponsorpris en gång.
Segelval:
Segelstorlek väljs enligt klassreglerna. I korthet: Damklass väljer segel vid varje tävling och skall
behålla samma segel genom alla race. Seniorklass herrar väljer segel efter vikt. Viktkontroll kan göras
vid registrering och senare som också framgår enligt seglingsföreskrifterna. Kadett väljer vilket segel
de önskar mellan 3,5 till 5,8 kvm.
Seglingsföreskrifter:
Se mall ”Seglingsföreskrifter Kona Cup Sverige 2012”.
Organisation på vattnet:
Följande roller ska besättas för tävlingen.
 Seglingsledare
 Domare
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Banläggare
Säkerhetsansvarig
Resultathantering

På vattnet behövs normalt 6‐7 st funktionärer
 Start och målbåt med 2‐3 funktionärer, vara seglingsledaren kan vara en av dem
 Domarebåt med förare (2)
 Banläggarebåt (2)
Vid utmanande förhållanden ska separata säkerhetsbåtar sättas in, annars agerar domarebåt och
banläggarebåt som säkerhetsbåtar.
Banläggning:
Banan läggs nära strand eller kaj för att ge publiken chans att följa racen, bana enligt
seglingsföreskrifterna.
Vid planingsförhållanden skall märke 1B flyttas ut, gärna som ett flackt slörmärke. Motiveringen är
att brädan fungerar bättre på slör under planing, se figur nedan.

Pumpning bör tillåtas när planingsförhållanden råder. Kona One klassflagga visas under start‐
procedur.
Resultatuträkning och rapportering:
Programmet Sailwave rekommenderas, nerladdas utan kostnad från www.sailwave.com.
Uppsättning av fleet och klasser sker enligt seglingsföreskrifterna och anmälda klasser.
Kappseglingsresultatet printas i pdf och html‐format (helst bägge) och skickas per E‐mejl till Joachim
Larsson (joachim@varamon.com) som lägger upp det på förbundets hemsida samt internationell
rankninglista.
Ranking
För Kona‐rankingen räknas alla seniorer samman, först alla från Fleet A och därefter läggs Fleet B till.
Herr och dam hålls isär i rankingen. Kadettklass räknas från fleet B.
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Anmälningsavgift:
Normalt 200 kr för en dags segling och 300 kr för 2‐dagar med fler seglingar. Efteranmälning +50 kr
betalas på plats.
Inbjudan:
Skall läggas ut på Svenska Kona One förbundets hemsida som är www.konaone.com/sweden och
gärna på segelklubbens webbplats. Instruktioner för uppläggning finns på förbundets hemsida under
rubriken Till arrangör under Authorities Sweden.
Seglarnas anmälan görs direkt på www.konaone.com genom att klicka på tävlingen under rubriken
Events.
Kontakt för support kring inbjudan: Joachim Larsson (joachim@varamon.com) och Anders Göthberg
(golfandsurf.anders@gmail.com)
Exempel på tidsprogram:
Samling 09.00
Rorsmansmöte 10.00
Startförfarande börjar 11.00
Lunch ca 13.30
Sista segling börjar senast 16.00
Om det finns lunch och fika att köpa bör det framgå av inbjudan. Även rekommendationer för
boende är uppskattat.
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