
                                   Inbjudan 
 

Tävling:                       On the Wire  
         För alla jollar utrustade med trapets. 

 

Datum: 9-10 maj med registrering även 8 maj 

 

Arrangör: Björlanda Kile Segelsällskap (BKSS). Göteborg 

 

1. Regler 

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

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

 

1.2 Tävlingen använder respitsystemet ”Portsmouth Yardstick 2015” (PYS). 

 Alla båtar skall ha ett registrerat PYS-värde eller ett SRS- alt. SCHRS-värde 

som arrangören räknar om till PYS. Skulle respitvärde för en jolle finnas i PYS 

och även i SRS alt. SCHRS, gäller PYS-värdet. 

 På BKSS hemsida under ”Anmälan” kan du se länken till din jolles respitvärde.  

PYS        (Portsmouth Yardstick) 

SRS        (Svenskt Respit System) 

 SCHRS  (Smal Catamaran Handicap Rating System) 

 Alla jollar skall överensstämma med sin klassregel. 

 

1.3 Tävlingen är öppen för alla en- och flerskrovs-jollar som tillåter trapets i sin 

klassregel. Dessutom måste jollen ha ett registrerat respitvärde, dat. 2015, i nå-

gon av respitsystemen ovan §1.2. 

 

1.4 Alla båtar kan komma, enligt ISAF Regulations 20, föra reklam på förliga delen 

av skrovet, tillhandahållen av BKSS. Dekaler finns i så fall på expeditionen. 

 

1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-

ning eller när den tävlande befinner sig i hamn. Våtdräkter och torrdräkter är inte 

personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR S17.2. En båt som bryter 

mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén 

finner lämpligt. 

 

2. Villkor för att delta 

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

sluten till SSF. 

 

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

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

BKSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för 

i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

 

 



3. Anmälan 

3.1 Anmälan görs på BKSS hemsida (www.bkss.se) under ”Kalender / Seglingskalen-

der / Anmälan”. 

 Anmälan senast 4 maj för att erhålla den lägre startavgiften. 

 

3.2 Anmälningsavgiften är 300 kr för enmansjolle, 500 kr för 2 mansjolle. Betalas 

kontant vid registrering i BKSS klubbstuga. 

Anmälningsavgift efter 4 maj, 450 kr för enmansjolle och 650 kr för tvåmans-

jolle. 

 

4. Registrering 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen antingen fredag den 8 maj kl. 

18.00-21.00 eller senast den 9 maj kl. 8.00-9.00 

 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

6.1 Fredagen den 8 maj: 

 Expeditionen öppen för registrering 18.00-21.00 
 

 Lördagen den 9 maj: 

 Expeditionen öppen för registrering 08.00-09.00 

 Rorsmansmöte 09.00 

 Tid för första varningssignal 11.00 

 Ingen startprocedur påbörjad efter 16.00 

   

 Söndag den 10 maj: 

 Expeditionen öppnar  08.00  

 Tid för första varningssignal                   Snarast efter att ”St. Oset Race” startat 

 Ingen startprocedur påbörjad efter 16.00 

St. Oset Race är en distanskappsegling för kölbåtar (ca 40 båtar), som startar i 

Björlanda, rundar St. Pölsan ute till havs och målgång i Björlanda. 

Deras första start sker 10.00 och består av max 3 startgrupper. 

  

6.2 Max 7 kappseglingar är planerade. Antalet genomförda seglingar är delvis bero-

ende av när målgång i ”St. Oset Race” sker. 

  

 

7. Genomförande 

7.1 Deltagarna delas upp i två klasser. 

 PYS-1 omfattar  jollar med PYS upp till och med 810. 

 PYS-2 omfattar jollar med PYS över 810 

 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Nordre Älv Fjorden utanför Björlanda Kile. 

 

 

 



9. Banan 

9.1 Banan är en kryss-läns bana, (på nyutlagda bojar) men med målgång vid tribun, 

vilket gör att sista banbenet kan bli allt mellan kryss till läns. 

9.2 Före söndagens första start uppmanas jolleseglarna att hålla sig borta från kölbå-

tarnas startområde som är alldeles norr om starttribunen och deras banområde 

väster ut. Samma område som ”On the Wires” målområde. 

 

 

10. Poängberäkning 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller. Vid fyra eller färre kappseglingar 

räknas samtliga.  

 

11. Priser 

11.1 Pris delas ut, baserat på en femtedel av deltagarna i respektive klass (PYS-1 och 

PYS-2).  
 

12. Övrigt 
Svenska 505 förbundet håller sitt årsmöte i BKSS klubbstuga efter seglingarna  

lördagen den 9 maj.  

 

13. Kontaktperson 
 Lars Bjerke 031-534073, 0704-914551 

 Leif Kågebäck 031-3312321, 0767-223834 

 

 

                       Välkommen önskar BKSS  

 
 

 


