INBJUDAN
Saltholm Runt 2022
27 augusti 2022
Malmö Segelsällskap

Tävlingskommittén MSS
tavling@malmosegelsallskap.se

Kappsegling: Saltholm Runt
Klasser: SRS-båtar, SRS SH (Shorthanded), Flerskrov
Datum: lördagen den 27 augusti 2022
Arrangör: Malmö 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 kommer att finnas på den officiella anslagstavlan på
MSS Sailarena sida.
1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.
1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte
vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande
befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning.
Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt
som protestkommittén finner lämpligt.

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 görs på MSS hemsida via Sailarena
3.2 För anmälan som gjorts innan söndagen den 21 augusti, kl. 23:00 så är
anmälningsavgiften 450 kr. Därefter 500 kr tills den 25 augusti kl. 12:00.
Betalning sker i samband med anmälan på Sailarena.

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 8:30 lördagen den 27 augusti.
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
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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. Tidsprogram
5.1 lördag 27 augusti
Kl. 07:30 – 08:30, MSS kansli öppet. Registrering.
Kl. 09:00, Rorsmansmöte vid MSS Signalmast samtidigt publiceras seglingsföreskrifter &
starttider på den officiella anslagstavlan som är MSS Sailarena sida för tävlingen.
Kl. 10:00, Första start
Kl. 17:30, Sista målgång. Båtar som går i mål efter 17.30 får DNF.
Prisutdelning vid MSS Signalmast, snarast efter protesttidens utgång.

6. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs i vattnen runt Saltholm.

7. Banan
8.1 Banan består av rundningsmärken runt Saltholm. Banan kan seglas antingen med Saltholm
om Babord eller om Styrbord. Om seglingsledaren bedömer att flera båtar får svårt att klara
maxtiden kan en alternativ bana som inte går runt Saltholm komma att användas.
Rundningsmärken meddelas senast vid rorsmansträff.

8. Priser
11.1 Pris delas ut till vinnande båt i varje i klass och dess besättning.
Vandringspris utdelas till snabbaste MSS-båt på beräknad tid, Skoglunds Pokal

9. Mediarättigheter – Upphovsrätt
12.1 Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att den arrangerandemyndigheten,
deras sponsorer och av den utpekade rättighetshavare, utan kompensation för all framtid har
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rätt att använda och publicera bild-, video- och ljudupptagning från regattan. Detta gäller även
bild-, video- och ljudupptagning som rapporterats av tredje person.

10. Övrigt
Sjösättningsmöjlighet finns i Limhamns Småbåtshamn, kontakta småbåtshamnen i
Limhamn. https://www.smabatshamnen.se

MSS Hållbarhetspolicy

Öresund och Östersjön är ett känsligt hav och alla sjömän, tjänstemän och besökare är ansvariga för
vattnets hälsa. Vi är engagerade i att begränsa våra event och tävlingars negativa miljöpåverkan och
förväntar oss att alla involverade följer riktlinjerna nedan.

•

Ta med din egen personliga återanvändbara vattenflaska. Inga engångsflaskor är tillåtna. Om
du använder sportdrycker, ta med en pulverformad sportdrycksblandning för användning i
din återanvändbara vattenflaska.

•

Inga plastpåse eller engångsplaster är tillåtna på vattnet. Ta med endast återanvändbara
föremål som tygväskor och matbehållare.

•

Undvik att använda tvättmedel som kan påverka vattenkvaliteten negativt.

•

Förhindra havsavfall. Håll soporna säkra ombord så att det inte blåser i vattnet. Allt avfall ska
kasseras i behållare på land.

•

Fyll bränsletankar långsamt och använd absorberande dynor för att fälla droppar och spill.
Överfyll inte bränsletanken. Försök lämna tanken 10% tom så att bränslet kan expandera när
bränslet är uppvärmt. Se till att din motor är väl underhållen för att undvika oljeläckage eller
bränsleläckage.

•

Minska bränsleförbrukningen genom att stänga av din motor när det är säkert att göra det,
förankra istället för tomgång och sänka hastigheten.
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