Björlanda Kile Segelsällskap
Inbjudan till 2018 års Poängkappsegling på torsdagar för SRS Kölbåt
och Entyp F18
Dagar:

På våren: 3/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6 och 14/6
På hösten: 16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 och 20/9

Anmälan:

Anmälan skall göras skriftligt på plats i klubbstugan på aktuell anmälningsblankett senast kl
17:30 samma dag som man tänker segla sin första delsegling. Därefter görs avprickning på
deltagarlistan i klubbstugan före varje delsegling. Nytillkomna kan starta när som helst
under säsongen. 12 delseglingar är planerade. Dessutom ingår en fiktiv segling för
funktionärskompensation. Totalt räknas 8 seglingar inklusive den fiktiva seglingen i
slutresultatet. I den fiktiva seglingen ges poäng när du varit funktionär. Vill du vara
funktionär anmäl dig till seglingsnämnden.

Startavgift:

Startavgiften per delsegling är 120 kronor för BKSS-medlem och 150 kronor för ej BKSSmedlem. Den som självmant betalar för samtliga sina delseglingar, både vårens och
höstens senast den 31 oktober 2018 och är BKSS-medlem får använda ett rabatterat pris
på 70:- per delsegling. Ej BKSS medlem får använda ett rabatterat pris på 100:- per
delsegling. Du skall själv räkna ut hur mycket du skall betala, vilket du enkelt gör genom att
studera den totala resultatlistan. Inbetalningen skall vara gjord till
BKSS' plusgiro 409 89-6 senast den 31 oktober 2018
för att du skall få tillgodoräkna dig det rabatterade priset. Ditt namn, båtmodell, segelnummer, antal delseglingar du deltagit i samt att det är betalning för poängkappsegling
torsdagar skall framgå av inbetalningen. Den fiktiva seglingen skall du ej betala något för.

Regler:

Kappseglingsreglerna 2017-2020 med appendix S. Medling i enlighet med KSR Appendix T
kan vid protest, komma att tillämpas.

Respitsystem:

Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas.
Inför varje delsegling kan kölbåtarna välja att segla med eller utan undanvindssegel och
även att segla med full besättning eller shorthanded. Anmälan om detta skall göras senast
17:30 aktuell seglingsdag i klubbstugan. För att detta skall fungera skall man vid sin första
segling ge seglingsnämnden en kopia av båttypens båtdatablad, alternativt en kopia av
båtens mätbrev. Därefter fyller man i anmälningsblanketten och sedan startlistan för dagens
segling. Båtdatabladet finns under 'www.svensksegling.se'. Klicka på 'Sök'
(förstoringsglaset) och skriv in 'SRS-tabeller' i sökrutan. Klicka sedan på 'Enskrovsbåtar
2018' och därefter på aktuell båttyp och kopiera sidan eller, om man inte har kopiator,
anteckna de fyra SRS-talen som anges upptill till höger.

Starter:

1. Båt med SRS  0,929 beräknat med spinnaker/gennaker, (MS)
2. Båt med SRS  0,930 beräknat med spinnaker/gennaker, (MS)
3. Entypsklassen Formula 18, F18

Tidsprogram:

Första start 18.30 om ej annat anges vid starttribunen.

Priser:

Priser utdelas till femtedelen av de deltagande båtarna i den av samtliga klasser
sammanslagna resultatlistan. Även gastpriser. Prisutdelning sker i samband med
klubbdagen på hösten.

Övrigt:

BKSS planerar att ha en enklare form av serveringen öppen tävlingsdagarna där du kan
köpa mackor mm, samt lyssna till konkurrenternas bortförklaringar.

Upplysningar:

Leif Kågebäck, tel. 0767-223834.
BKSS HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA.
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