Inbjudan och seglingsföreskrifter
Tävling:

DUBBELT SÅ BRA, SHORTHANDED
Shorthanded kappsegling för kölbåtar
Två seglingar är planerade för kölbåtar, första seglingen är en
bankappsegling på BKSS`s fasta bojar, segling två är en distanssegling
runt Björkö.
Seglingen ingår i Fjällmans Shorthanded Cup för kölbåtar.

Datum:

2020-06-12

Plats:

Björlanda Kile hamn, Torslanda

Tävlingsnivå: Blå
Båtklass:

SRS

Arrangör Björlanda Kile Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) Appendix S, Standartseglingsföreskrifter

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt skall vara ansvarsförsäkrad

2.2

Besättningen skall bestå av två personer.

2.4

Tävlingen är öppen för båtar med SRS-tal > 0,800

3.

Anmälan

3.1
3.2

Anmälan ska göras senast 20210608 på Sailarena
Anmälningsavgiften är 400:- och betalas i Sailarena i
samband med anmälan, efteranmälan mot förhöjd avgift.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering sker via incheckning före start utanför starttribunen

4.2

Den som är ansvarig ombord skall kunna styrka klubbmedlemskap
och båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
överensstämmelse med reglerna.

4.4

En tävlande som blivit sjuk eller skadats får bytas ut efter godkännande
av kappseglings kommitèn

5.

Seglingsföreskrifter och information
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter.
De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information
kommer att finnas tillgänglig på den officiella anslagstavlan och BKSS
Facebook Eventet

6.

Tidsprogram

6.1

Båt med SRS-tal <1,0 startar 10:00 ( varningssignal 09:55 )
Båt med SRS-tal >1,0 startar 10:20 ( varningssignal 10:15 )
Start sker enligt GPS tid ( ingen signal )

7.

Genomförande

7.1

Två Kappseglingar är planerade

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna genomförs på Nordre Älvs Fjord och farvattnen kring Björkö

8.2

Första seglingen är en kryss-länsbana på BKSS fasta orange bojar märkta 0 – 8,
Start från BKSS tribun på Lilla Hästholmsskäret

Målgången i första seglingen är samtidigt start i den andra seglingen som går
runt Björkö. Start / mållinjen är mellan orange flagga på tribunen och en orange
klotboj märkt X på banskissen. Banor visas på tribunen senast 10min före första
start.
Röd flagga visas när märken skall rundas om babord.
Bokstaven ”B” visas när Björkö rundas om babord
Bokstaven ”A” visas när Björkö skall rundas om syrbord

9.

Protester och straff

9.1

Ett varvs straff gäller

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller för korrigerad tid.

Datum: 2021-06-04

