
Inbjudan 
 

Tävling: Dubbelt så bra 

  Shorthanded för SRS-kölbåtar  

 

Datum: 14 juni 2014 

 

Arrangör: BKSS 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. 

 

1.2 Betalning skall ske innan rorsmansmötet.  

 

1.3 Tävlingen är öppen för SRS-kölbåtsklasser med 1,0 eller högre i SRS med två 

mans besättning. Båttyp som ej är standard enligt SRS-tabellen, skall uppvisa 

SRS mätbrev. 

 

1.4  En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller 

SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana 

segel. Detta kan ändras fram till registreringen på tävlingsdagen. 

 

1.5 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett ”shorthanded” 

SRS- eller SRSv-mätbrev i enlighet med SRS-regel A.6.1d). Detta kan ändras 

fram till registreringen på tävlingsdagen. 

 

1.6 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. 

 

1.7 All elektronik, inklusive autopilot, är tillåtet under tävlingen.  

 Detta ändrar KSR 52. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-

sluten till Svenska seglarförbundet. 

 

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-

dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

2.4 Deltagarantalet är begränsat till 30 båtar. Först till kvarn gäller.  

 

 



3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan senast måndag 9 juni på BKSS hemsida, www.bkss.se. Efteranmälan 

kan ske på hemsidan eller på plats i klubbstugan fram till rorsmansmötet. 

 

3.2 Anmälningsavgiften är 300 kronor och betalas kontant vid registrering i klubb-

stugan. Avgiften för efteranmälan är 500 kronor. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 9.30 på tävlingsdagen. 

 

5. Seglingsföreskrifter 

 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1 Besiktning och säkerhetskontroll kommer att genomföras medelst stickprov. 

 Registrering: Expeditionen öppnar 8.00 på tävlingsdagen. 

 Skepparmöte 9.30 

Första varningssignal tidigast 11.00  

enligt omvänt SRS där lägsta SRS-tal startar först och högsta SRS-tal sist. 

Prisutdelning sker på Björkö.  

 

6.2 Två kappseglingar är planerade. 

 

7. Genomförande 

 

7.1 Segling ETT startas med jaktstart, vilket innebär enskild starttid för varje båt. 

  

7.2 Målgång i segling ETT är start för segling TVÅ. Varje båt får sin egen starttid i 

segling TVÅ. 

 

8. Kappseglingsområde 

 

8.1 Första seglingen genomförs utanför Björlanda på Nordre älvs fjord.  

Andra seglingen genomförs till Björkö västra hamn.  

 

9. Banan 

 

9.1  Segling ETT kommer att i möjligaste mån vara på en kryss-länsbana på BKSS 

 fasta bojar.  

 

9.2 Segling TVÅ kommer att gå till Björkö västra hamn, tre banalternativ.  

 

 

 

 



11. Poängberäkning 

 

1.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller. Korrigerade tider gäller i båda 

seglingarna. Alla genomförda seglingar räknas. 

 

12. Priser 

 

12.1 Pris till var femte båt. 

 

Datum: 18 maj 2014 

 

Bilaga till inbjudan. 
 

Restaurang Seaside på Björkö välkomnar seglarna till After Sail. Förutom ett special-

erbjudande till seglarna får vi givetvis även beställa från restaurangens vanliga meny.  

Prisutdelningen kommer att ske i anslutning till restaurangen. 

Seaside serverar även brunch på söndagen mellan 11.00-16.00 för 199 kronor.  

 

Hamnavgiften på Björkö är 200:- för båtar upp till 12 meter och 250:- för båtar  

över 12 meter. Alla som lägger sig i gästhamnen betalar via en nyinstallerad automat.  

De som väljer att stanna några timmar får ej ta upp plats i gästhamnen utan att  

betala. För den som tänker fortsätta seglatsen samma kväll finns det en begränsad möj-

lighet att lägga till utanpå Seasides brygga. 
 

ICA Nära har öppet till 17.00 på lördagen och 10.00-17.00 på söndagen. 

 

Björkö Skeppshandel har öppet lördag 10.00-17.00 och söndag 11.00-17.00 

 

De gastar som inte får segla med kan ta sig till Björkö med hjälp av Västtrafik. Sök till 

hållplats Skarvik på www.vasttrafik.se. 

 


