
            Inbjudan till 2022 Poängkappsegling för SRS Kölbåtar 
 

Dagar På våren: 5/5, 12/5, 19/5, 24/5, 2/6, 9/6 och 16/6 
På hösten: 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9 och 15/9. 
 

Anmälan Anmälan inför säsongen görs på blankett som finns på BKSS hemsida (gör man 
bara 1:a gången). 
 
I Facebook gruppen ” Torsdagssegling i Björlanda ” lägger man sedan in om 
man seglar aktuell dag och med vilket SRS-tal enl båtdatablad/mätbrev. 
 
Nytillkomna kan starta när som helst under säsongen. 
13 delseglingar är planerade. Totalt räknas 8 seglingar i slutresultatet. 
 

Startavgift Startavgiften per delsegling är rabatterad till 70 SEK för medlem i BKSS övriga 
100 SEK, under förutsättning att Ni betalar i tid. Du skall själv räkna ut hur 
mycket du skall betala genom att kolla resultat listan hur många seglingar du 
varit med på. 
 
Inbetalningen skall vara gjord till BKSS postgiro 409 89-6 alt Swish 123 34 304 
85 senast den 31/10-2022 för att du skall få tillgodoräkna dig det rabatterade 
priset. Ditt namn, segelnummer, antal delseglingar samt att det är betalning 
för poängkappsegling kölbåt skall framgå av inbetalningen. 
 
Ordinarie startavgift är 100:- resp 130:- för sen inbetalning. 
 

Regler Kappseglingsreglerna 2021-2024 med appendix S. 
 

Repitsystem Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas. 
 
Inför varje delsegling kan båtarna välja att segla med eller utan 
undanvindsegel, och även med full besättning eller Shorthanded, anmälan om 
dagens SRS-tal görs senast 17:30 aktuell seglingsdag i Facebook eventet 
”Torsdagsegling i Björlanda”, för att detta skall funka skall man inför första 
seglingen ha fyllt i formuläret på BKSS hemsida. 
 

Klasser SRS II = < 0,929 beräknat med undanvindsegel 
SRS  I = > 0,930 beräknat med undanvindsegel 
 

Tidsprogram Första start 18.30 om ej annat anges i Facebook eventet. 
 

Kappseglingsområde Kappseglingsområde är Nordre Älv Fjord. Banområde A ( se skiss ) består av 9 
fasta rundningsbojar ( 0 – 8 ) & startlinjens yttre boj kallad X. 
 
Dagens bana meddelas i Facebook eventet senast 20 min innan start. 
 



Banbegränsning råder mellan Ostindiebådarna, och mellan Tribunen och de 
vita bojar norr om. 
 

Start Startlinjen är mellan skorstenen på Tribunen och boj X 
Start sker på GPS tid 

• SRS II 18:30 

• SRS I 18:40. 
 

Mållinje Mållinjen är ens med skorstenen och boj X. 
 
Egen målgångstid antecknas av varje deltagande båt, samt framförvarande / 
bakomvarande båt vid målgång, målgångstiden meddelas i Facebook eventet. 
 
Maxtiden för seglingen är kl 21:00. 
 
Protester meddelas i Facebook eventet för medling efter seglingen. 
 

Säkerhet Båt som utgår meddelar detta i Facebook eventet, varje deltagande båt skall 
ha en mobiltelefon förvarad i plastfodral ifall assistans skall påkallas. 
 

Friskrivning av 
ansvar 

Tävlande deltar på egen risk (KSR 4) BKSS accepterar inget ansvar för vare sig 
materiella eller personskador som kan uppstå före, under eller efter tävlingen. 
 
Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad. 
 

Priser Priser utdelas till femtedelen av deltagande båtar. 
 

Övrigt Prisutdelning sker i samband med klubbdagen på hösten. 
 

Upplysningar BKSS har en enklare form av servering (man brer sina egna mackor) öppen 
tävlingsdagarna där du kan köpa mackor mm, samt lyssna till konkurrenternas 
bortförklaringar. 
 
Tävlingsledare Bertil Rohlén, tel. 0708 795 423. 
 

 

                       BKSS HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA 

 

 


