Kompletterande seglingsföreskrifter
Shorthanded Runt Alnön – 2020-06-13
Kappsegling: Shorthanded Runt Alnön
Datum:
Arrangör:
1.

2020-06-13
Sundsvalls Segelsällskap

Tidsprogram

Dag
Lördag
Lördag

Datum
2020-06-13
2020-06-13

Planerad tid för varningssignal (5 min.)
För klass Lilla SRS kl: 11:00
För klass Stora SRS kl: 11:30

Uppdelning av SRS-KLASSER
- Lilla SRS Båtar med SRS-tal t.o.m. 0,900
- Stora SRS Båtar med SRS-tal fr.om 0,901
2

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1

Ingen Tävlingsexpeditionen, endast via mobil 070-2203128 och mail
camilla.loo@hotmail.com

2.2

Inga signaler kommer visas på land

2.3

Startsignaler kommer att visas från startfartyg beläget vid Startlinjens
lovartsmärke.

3.

Märken

3.1

Startmärken är orange flaggbojar
Målmärken är orange flaggbojar
Styrbordsprick ca: 0,25 Nm söder om ön KÄNNINGEN som är belägen öster om
Spikarna (Spikarö)

4

Tidsbegränsning, m.m

4.1

Kappseglingens tidsbegränsning:
Båtar som inte har gått i mål före 2020-06-13 kl.2000 anses att ha utgått ur
tävlingen.

4.2

Vid avkortning av banan kommer flagga S och ljudsignal ges från arrangörsbåt
längs banans andra hälft. Mållinjen är då en linje som båtarna skär för att segla
banan.

4.3

Båt som utgår ur kappseglingen skall snarast underrätta
seglingsledningen om detta på tfn: 070 -2203128

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1

Banan är en skärgårdsbana runt Alnön med två undantag –
Styrbordspricken (GRÖN) söder om ön KÄNNINGEN ska passeras
öster om.
Även ön KÄNNINGEN ska passeras öster om.
Start och Mållinje är belägen utanför hamnen i Vindhem
Banans längd är ca 24 distansminuter
Banan seglas moturs

5.2

Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1.
Detta ändrar AppSF 7.1

5.3

Klassflaggan för startgrupp Lilla SRS är flagga E
Klassflaggan för startgrupp Stora SRS är flagga D
Detta ändrar AppSF 6.1

5.5

En båt som startar senare än 15 minuter efter sin startsignal räknas
som inte startande. Detta ändrar KSR A4.

5.7

Mållinjen är mellan 2 orange flaggbojar.

5.10

KSR appendix T1 (Straff efter kappsegling) gäller

2020-06-12 Seglingsledare – Camilla Loo 070-2203128

För er egen och andras säkerhet hjälper vi varandra på sjön.

I händelse av olycka
+ Anropa på VHF kanal 16 be att få tala med JRCC
- Ange Olyckans art
- Ange Olyckans Position
+ Du kan även ringa 112 och begära sjöräddningen
+ Seglingsledningen skall om möjligt också informeras på tfn: 070 – 2203128
Omkringliggande båtar SKALL omedelbart assistera nödställd båt/båtar, även om en annan
båt stannar kanske den besättningen inte klarar insatsen själv
eller DU kanske har bättre förutsättningar att lämna assistans.
OBS! du skall bara assistera om du inte sätter din egen besättning eller båt i fara.
OBS! Det är aldrig fel att larma, om det senare visar sig att larmet inte behövs
kan man ta upp kontakten med JRCC alt 112 och avboka räddningsinsatsen.
Om du som kappseglande båt assisterar skall du om möjligt anteckna tid för händelsen och
hur lång tid det tog att assistera, om du senare lämnar in en ansökan om gottgörelse har du
möjlighet till kompensation

Seglingsledningen
SH Runt Alnö 2020

