Inbjudan till Arkö runt
Kappsegling: Arkö runt för kölbåtar i klassen shorthanded utan flygande segel
Datum:

2020-09-05

Arrangör:

Oxelösunds segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.
Kompletterande seglingsföreskrifter kommer att finnas på den officiella
anslagstavlan placerad på SailArena.

1.2

Antalet i besättningen är max 2.
All elektronisk utrustning liksom elwinchar är tillåtet.
Båt med AIS-sändare skall ha denna på från starten.
Tävlingen är öppen för kölbåtar med ett SRS-tal, SRSv-tal eller SRS-mätbrev,
där mättalet för shorthanded utan flygande segel gäller.
Båtar utan giltigt SRS-tal tillåts starta utanför tävlingen i egen klass och
medverkar endast vid eventuell utlottningen av nyttopriserna.

1.3

Alla båtar kan komma att i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra
reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

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.

2.4

Varje båt ska vara utrustad med mobiltelefon.
Mobiltelefonnumret skall kunna nås (så fort täckning finns) på det nummer som
angetts i samband med anmälan. Om annat mobilnr gäller SMS mobil numret till
tävlingsledningen på 0705192269, ange skeppare båt och segelnr.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2020-09-01 kl 23:00 via anmälningsmodulen på
SailArena för Arkö runt 2020. Efteranmälan kan göras fram till 2020-09-03 kl
23:00 på via anmälningsmodulen på SailArena för Arkö runt 2020.
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3.2

Anmälan ska innehålla de uppgifter som är obligatoriska i SailArenas
anmälningsmodul

3.3

Anmälningsavgiften är 300 kronor och betalas i samband med anmälan på SailArena. Vid efteranmälan är startavgiften 500 kronor.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras via SMS till 0705192269 från fredag den 4 september
2020 klockan 18:00, till lördag 5 september 2020 klockan 08:00. Ange skeppare,
båt och segelnr.

4.2

Mätbrev ska kunna visas på begäran innan en båt kappseglar, och mailas då till
patrick.fallman@me.com senast klockan 08:00 den 5 september 2020. Vid SRS
tal enligt tabell, anges mättalet i samband med anmälan. Mättalet skall vara för
shorthanded utan flygande segel.

4.3

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

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Registrering
Gruppindelning

Från fre 4 sep kl 18:00, till lör 5 sep kl 08:00
Publiceras via SailArena fre 4 september mellan kl 19:0022:00, och kommer sedan finnas tillgänglig under hela
regattan.

Tid för första varningssignal
Är klockan 08:55, tid för nästa varningssignal och startgrupp är klockan 09:05,
nästa 09:15 osv, beroende på hur många startgrupper det blir.
Prisutdelning
Kommer meddelas senare om tid och plats.

6.

Genomförande

6.1

Kappseglingen är en shorthanded distanskappsegling utan flygande segel. De
tävlande delas in i startgrupper som baseras på SRS:s tal. Startgruppsindelning
sker om deltagarantalet överstiger 18 båtar. Om deltagarantalet understiger 18
båtar görs ingen gruppindelning.
Om banan skall seglas med eller motsols kommer meddelas lördag den 5
september senast 08:15 via SailArena.

6.2

Inom startområdet får endast gällande startgrupp befinna sig i samband med att
varningssignal för aktuell startgrupp. Protestkommittén kan komma utdela straff
enligt punkt 10.2.
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7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i Bråvikens mynning. Startområdet, se
beskrivningsdokumentet i SailArena, får endast beträdas av de båtar i aktuell
startgrupp. Det är inte tillåtet för övriga båtar att segla i startområdet. Båtar som
bryter mot detta kan komma utdelas straff, se 10.2. Avgränsning av startområde
är en del av Covid-19 anpassningen.

8.

Banan

8.1

Banan är en distansbana på c:a 30 M. Start och mål är beläget i Oxelösunds
hamninlopp.

9.

Protester och straff

9.1

KSR Appendix T1 gäller.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller och resultatberäkning sker enligt
SRS/SRSs.
Båtarnas placering räknas i den ordningsföljd som de går i mål efter korrigerad SRSs
tid. Kortast tid får placering 1, näst kortast tid placering 2 osv, enligt Appendix A

Totalresultat ges endast om 10 båtar gått i mål inom stipulerad tid.
10.2

Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till
10% tillägg på seglad tid.

10.3

Båtar som inte startat korrekt inom fem minuter efter sin starttid får ett
tidstillägg på 15 minuter på den seglade tiden.

11.

Priser

11.1

Nyttopriser kan komma att lottas ut i samband med ordinarie prisutdelning. Dag
och tid för detta kommer att meddelas vid ett senare tillfälle och anpassas efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Datum: 2020-08-23
Namn: Patrick Fällman
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