Inbjudan och seglingsföreskrifter
Tävling:

DUBBEL SÅ BRA 2018
Shorthanded kappsegling för kölbåtar med endast två besättningsmän.
Två seglingar är planerade, första seglingen är en bankappsegling på BKSS`s fasta
bojar, segling två är en distanssegling runt Björkö.
DUBBELT SÅ BRA seglas efter SRS-tabell 2018 med SRS-tal 0,80 eller högre.
Seglingen ingår i Fjällmans Shorthanded Cup

Datum:

2018-06-16

Arrangör:

Björlanda Kile Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) Appendix S, Samt SRS-reglerna. Medling enligt Appendix T
vid protestförhandlingar kan tillämpas

1.2

Besättningen skall bestå av två personer.

1.3

Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser.
Båtar med SRSm / SRSv eller SRSs-tal högre än 0,80.

1.4

En båt med ett alternativt SRS/SRSv/SRSs-tal i tabellen, SRS-mätbrev eller SRSv-mätbrev
kan kappsegla utan flygande segel detta skall anmälas senast vid registeringen.

1.5

Undantag från KSR
Regel 52 Handkraft gäller inte för denna segling.
Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.

2.4

Utrustning för kommunikation skall finnas ombord.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2018-06-13 på BKSS hemsida http://www.bkss.se/anmalan-tillkappsegling/.
Anmälningsavgiften 400 kr, betalas kontant / swich vid registreringen
Tel 123 343 04 85
Efteranmälan kan ske fram till kl 10:00 tävlingsdagen mot förhöjd avgift 450 kr

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2018-06-16 kl 10:00

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
Båt som saknar mätbrev seglar som standardbåt enl SRS-tabell eller Klassbåt.

4.3

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med
klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd
av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven
plats för besiktning.

4.4

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första
möjliga tillfälle.

4.5

En besättningsmedlem får inte bytas utan tillstånd från
kappseglingskommittén.

5.

Tidsprogram

5.1

Registrering 2018-06-16 kl 09:00-10:00
Skepparmöte 10.00
Tid för första varningssignal 11.00
Prisutdelning

5.2

Två kappseglingar är planerade

6.

Genomförande

6.1

Jaktstart, där båt med SRS-tal 8,0 startar 11:05 Klassflagga E.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Nordre Älvs Fjord på BKSS fasta märken samt farvattnen
runt Björkö

8.

Banan

8.1

Första seglingen seglas på BKSS fasta orange bojar märkta 0 – 8,
Start från BKSS tribun på Hästholmsskäret. Målgången i första seglingen är samtidigt start i
den andra seglingen som går runt Björkö. Start och mållinjen är mellan en stång med
orange flagga på tribunen och en orange klotboj märkt X på banskissen . Banan visas på
tribunen senast 5min före första start.
Grön flagga visas när märken/ Björkö skall rundas om styrbord. Röd flagga visas för
babordsrundning.
Banskiss bifogas tillsammans med lista för starttider.

8.2

Maxtiden för seglingen är 17:00 tävlingsdagen

9.

Protester och straff

9.1

Ettvarvs straff gäller

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller för korrigerad tid.

11.

Priser

11.1

Ett pris till var femte startande

Datum: 2018-05-27

