Inbjudan till Stora Oset Race
som ingår i
Liros SRS Cup
och
West Side Cup
och
SRS-Shorthanded
Lördagen den 13:e maj 2017
1. Regler
- Tävlingen är öppen för kölbåtar och genomförs i överensstämmelse med reglerna såsom de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 2017-2020 och standardseglingsföreskrifterna i
appendix S.
- Medling i enlighet med KSR Appendix T kan, vid protest, komma att tillämpas.
- Storm- och hårdvindssegel enligt World Sailing Offshore Special Regulations 4.26 får användas.
- Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas.
- Användning av autopilot är tillåtet under tävlingen. Detta ändrar KSR 52 Handkraft.
- Alla båtar kan komma anmodas föra reklam tillhandahållen av arrangören, placerad vid
förstäven (KSR 80 Reklam).
2. Villkor för deltagande och anmälan
- Båtens SRS-tal skall anges vid anmälan.
- Om båten överensstämmer med sin specifikation i båtdatabladet enligt SRS-tabellen för
kölbåtar 2017, anges det SRS-tal som står där.
- Om båten inte överensstämmer med sin specifikation i båtdatabladet skall SRS-talet
kunna styrkas med SRSm- eller SRSv-mätbrev före kl 9:00 tävlingsdagen.
- En båt som avser att segla utan undanvindssegel får anmälas med sitt SRS-tal som
gäller för denna typ av segling, angivet i båtdatabladet eller i båtens SRSm- eller SRSvmätbrev, om den anmäles före den 11:e maj kl 24:00. Anmäles den efter denna tidpunkt
tillskrivs den SRS-talet som gäller för segling med undanvindssegel.
- En båt som avser att segla med högst 2 personers besättning får anmälas med sitt
SRSs-tal, angivet i båtdatabladet eller i båtens SRSm- eller SRSv-mätbrev.
- En båts besättning skall bestå av minst 2 personer.
- Alla båtar skall vara ansvarsförsäkrade.
- Sista anmälningsdag för anmälningsavgiften 400 kr är den 11:e maj kl 24:00.
- Efteranmälan för 500 kr kan ske fram till kl 09:00 tävlingsdagen.
- Betalning görs oavsett anmälningssätt vid registreringen på tävlingsdagen (gärna jämna
pengar).
- Betalning kan göras via Swish.
Anmälan Klicka här
3. Säkerhet
- Med tanke på att seglingen kan gå delvis utomskärs och att assistans från tävlingsledningen
inte kan påräknas, gör man klokt i att läsa
Säkerhetsbestämmelser - SRS Cup, utfärdade 2016-09-22 av SSF
och se till att man uppfyller det som står där i tillämpliga delar.
- Dessutom är det viktigt att KSR 1 och KSR 4 begrundas och beaktas noga.
- Varje deltagande båt skall medföra en fungerande mobiltelefon förvarad i ett vattentätt
plastfodral.

4. Tidsprogram
- Expedition öppnar för registrering
- Rorsmansmöte
- Varningssignal för första start

kl 08:00
kl 09:00
kl 10:00

5. Cuper och klasser
- Stora Oset Race ingår i Liros SRS Cup, West Side Cup och SRS-Shorthanded.
- West Side Cup seglas enbart av båtar som har SRS ≥ 1,000.
- I Stora Oset Race gäller:
- Klass 1 ( = första start): SRS-Shorthanded
- Klass 2 ( = andra start): SRS < 1,000
- Klass 3 ( = tredje start): SRS ≥ 1,000

6. Banalternativ
- Bana A (c:a 18 nm), bana B (c:a 25 nm) och bana C (c:a 19 nm).
- Banorna kan komma att seglas medsols eller motsols beroende på vindförhållanden.
- Möjlighet till avkortning finns.
- Bana C går inomskärs.
7. Banskiss Klicka här
8. Poängberäkning
- Lågpoängsystemet i KSR Appendix A, A4 används.
9. Priser och prisutdelning:
- Priser delas ut till femtedelen av startande båtar i varje klass.
- Vandringspriset ”Timglaset” delas ut till totalsegraren i de tre klasserna.
- Prisutdelning äger rum senast kl 19:00.
- Liros SRS Cup och West Side Cup har sina prisutdelningar på VKSFs årsmöte.
- Anmälda hittills Klicka här
10. Djupet i hamnen
- Batymetrimätning Klicka här (OBS: filen är på c:a 6,5 MB).
- Båttaxi: Ni som önskar transport av besättning från ankrad båt på fjorden till land, v.g. ring
kappseglingskommittén (telefonnr se punkt 12). Gör även upp om återfärd.
11. Servering
- Öppen från kl. 8.00 tävlingsdagen till avslutad tävling. Här kan kaffe, dricka och smörgåsar
köpas. Varm korv finns också att köpa efter seglingarna.
12. Information
- Clas Jernström (tävlingsledare) tfn 0705-598158.
- Leif Kågebäck (seglingsledare) tfn 0767-223 834.

