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Inbjudan
Norrtälje Segelsällskaps Skärgårdsregatta 2020 tillika deltävling i Liros Cup
Regatta enligt SRS i Roslagsskärgården med start och mål vid Norrtälje Segelsällskaps
klubbholme Flaten
Datum:

2020-08-29

Arrangör:

Norrtälje Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som delas ut i samband
med registrering.

1.2

Klassreglerna för SRS gäller (Standardbåtar, Klassbåtar och Mätbrevsbåtar).

1.3

Särskilda SRS-tal för Shorthand SRSs och utan undanvindssegel SRSu tillämpas. De olika SRS-talen framgår i SFFs SRS-tabeller och i resp. båts båtdatablad.

2.

Villkor för att delta

2.1

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

2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2020-08-26 på Sailarena med de uppgifter som efterfrågas där.

3.2

Anmälningsavgiften är 250 kr t.o.m. 26 augusti vid efteranmälningar är det dubbel anmälningsavgift (500 kronor). Avgiften betalas till Bankgiro 6136899. Märk betalningen med person- och båtnamn, Skärg.Reg.
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4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (Flaten) mellan kl. 07:45-8:15
2020-08-29

4.2

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen

6.

Tidsprogram

6.1

Lördag 29 augusti
07:45-08:15 Registrering på tävlingsexpeditionen (Flaten).
09:00 Skepparmöte – OBS närvarar gör en från varje besättning
09:55 Tid för första varningssignal

6.2

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske snarast efter protesttidens utgång eller snarast efter
protestförhandlingarna är avklarade.

7.

Genomförande

7.1

Regattan genomförs enligt SRS (Svenskt Respit System) med "jaktstart" enligt
metoden "tid-på-distans". Det vill säga: deltagande båtar startar enligt tidtabell
där båt med lägst SRS-tal startar först.
Observera, om den seglade tiden för första båt i mål avviker mer än 15% från
idealtiden kommer resultatet att räknas om enligt "tid-på-tid"!!!

7.2

Deltagande båtar kommer att delas in i två ungefär lika stora grupper baserat på
SRS-talet.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs i skärgården utanför Norrtälje inom sjökort 611.
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9.

Banan

9.1

Banan är en skärgårdsbana med i huvudsak naturliga rundningspunkter. Start
och mål sker vid Norrtälje Segelsällskaps klubbholme Flaten.
Banans längd anpassas till rådande väderförhållanden. Huvudalternativet är ca
20-25 distansminuter
Banans längd kommer att anpassas efter vindstyrkan. Ett utdrag från sjökort
kommer att delas ut till varje startande båt.

10.

Protester och straff

10.1

Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 15 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in
från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.

10.2

Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång

11.

Priser

11.1

Pris till totalsegraren samt till båt 1-3 i varje grupp.
Priser från Liros kommer att lottas ut bland de startande eftersom seglingen
ingår i Liros Cup 2020.

12.

Kringarrangemang
Den sedvanliga ärtsoppan och dukning till kräftskiva som vanligtvis anordnas av
klubbmästeriet kommer av förklarliga skäl inte att ordnas i år.

Datum:

2020-08-06

Namn:

Staffan Trotzig

