Inbjudan
Tävling:

Datum:
Arrangör:

Sista Chansen – Liros SRS Cup Mellan och Westside Cup + 5o5
För kölbåtar SRS, med jaktstartsförfarande på korrigerad tid.
5o5 entyp gemensam start.
Lördag den 14 september 2019
Björlanda Kile Segel Sällskap BKSS.

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med KSR Appendix S
samt SRS reglerna.
Betalning skall ske via Sail Arena eller vid efteranmälan innan
rorsmansmötet
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, dock senast 72 timmar innan start.
Båttyp som inte är standard enligt 2019 års SRS-tabell, skall lämna kopia
på SRS mätbrev.
Shorthanded SRSs kan användas vid endast 2 i besättningen.
För efteranmäld båt används max-SRS-talet för båttypen.
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald
och tillhandahållen av arrangören.
En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den
här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller
personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under
däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta
ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller
straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas.
Medling i enlighet med KSR Appendix T kan vid protest komma att
tillämpas.
Rorsmansförklaring skall lämnas till tävlingsexpeditionen av samtliga
båtar före protesttidens utgång.
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2.

Villkor för att delta

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som
är ansluten till Svenska seglarförbundet eller annat lands SF.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att
kappsegla. Arrangören accepterar inget ansvar för sak- eller
personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under
eller efter tävlingen.
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3.

Anmälan

3.1

Via Sail Arena (SSF). För lägre kostnad senast 24.00 onsdag 11:e
september. Mätbrev bifogas i förekommande fall.

3.2
3.3

Efteranmälan kan ske via Sail Arena (SSF) eller på plats i BKSS
klubbhus i Björlanda Kile mellan 8.00 och 9.00 den 15 september.
Avgiften är 400:-. Efteranmälan mot förhöjd avgift 500:-. Betalning sker
vid anmälan i Sail Arena eller med Swish innan rorsmansmötet om
anmälan via Sail Arena ej gjorts.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpedition senast före rorsmansmötet
den 14 september 2019 klockan 9.00.
Båttyp som ej är standard enligt 2019 års SRS-tabell, skall lämna kopia
på SRS- eller SRSv mätbrev.

4.2

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna kommer endast finnas på BKSS hemsida och
anslagstavlan.

6.

Tidsprogram

6.1

08.00 Expeditionen öppnar
09.00 Rorsmansmöte vid klubbhuset i Björlanda Kile.
1:a start sker tidigast kl. 10.30.
Två kappseglingar är planerade.
Prisutdelning sker efter kappseglingens slut.

7.

Genomförande

7.1

Seglingen startas som jaktstart vilket innebär enskild starttid för varje
båt, dock kommer korrigerad tid att tillämpas i resultatlistan.
GPS-tid gäller. Varje startgrupp signaleras endast med ljudsignal.
Kappseglingsorganisationen använder VHF kanal 68 under hela dagen.
Två seglingar är planerade.
Start och Mål mellan Tribunen och röd/orange boj
Låga SRS-tal startar tidigare än höga SRS-tal.
Placering räknas efter korrigerad tid.
Vinnare räknas enligt KSR lågpoängsystem
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8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingen genomförs utanför Björlanda Kile hamn, på Nordre älvs
fjord och vidare runt Björkö.

9a.

Bana 1 SRS

9.1a Banlängd anpassas efter vindförhållanden. Minst två kryssben och två
länsar planeras samt sträckbog till och från kryss / länsmärke ( kan
ändras beroende på banlängd / vindstyrka) .
På starttribunen presenteras banan med nummer på de bojar som skall
rundas.
Bojarnas ungefärliga placering framgår av anslagen bankarta.
9.2a Röd flagga på Starttribunen betyder att babordsrundning tillämpas.
Grön flagga betyder styrbordsrundning.
9.3a Banbegränsning gäller mellan starttribunen och de vita
begränsningsbojarna, samt mellan Ostindiebådarnas samtliga öar

9.4a Vid målgång i race 1 mellan Tribunen och röd/orange boj ( X ) från
bansidan, rundas X om Babord och man startar därmed race 2.

9b.

Bana 2 SRS

9.1b Bana 2 startar direkt efter målgång i race 1 ( målgångstid i race 1 är lika
med starttid i race 2 )
9.1b Banan går runt Björkö efter målgång i race 1 ( c:a 14nm )
9.2b Rundningar : Start tribunen röd/orange boj, Öster om Björkö, runda röd
prick SO Kalvsund, Väster om Björkö, Väst Måvholmen, Norr
Rävungarna, Mål Tribunen röd/orange boj
9.2b Bana moturs eller medurs meddelas på rorsmans möte, beroende av
vindriktning

10.

Protester

10.1

Protesttiden är 30 minuter från att sista båt haft rimlig tid att ta sig till land
efter race 2.

12.

Priser

12.1

Efter genomförda seglingar hålls prisutdelning vid klubbstugan.

Övrig information
Gästande båtar i behov av plats, kan kontakta GREFABs hamnkontor Björlanda
Kile:
Telefontid vardagar 9-12, 031-368 58 00 eller www.grefab.se/kontakt
Tävlingsdagen är BKSS servering öppen, där kan du köpa kaffe, goda mackor
med mera.
Vid behov av transport till / från båt med stort djupgående ring Bertil
0708 79 54 23 för hämtning / lämning
Se batymeter mätning av djupgående
http://www.grefab.se/files/bjorlanda_kile/batymetri.pdf
Frågor ställda till info@bkss.se besvaras efter bästa förmåga.
Eller, ring Bertil Rohlen 0708 79 54 23

