Inbjudan
Vinö Sail Race
Datum: 22-08-20
Plats: Hampetorp
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: Kölbåtar SRS
Arrangör: Södra Hjälmarens Båtklubb
1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2

SRS-tal för ”Short Handed” får tillämpas.

1.5

Inga specifika krav på utrustning ställs förutom standardmässig
säkerhetsutrustning. Däremot rekommenderas VHF och mobiltelefon för
kommunikation med tävlingsledningen.

1.7

En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor
för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.8

KSR 40.1 (personlig flytutrustning) gäller under hela tiden en båt är på
vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den
tävlande befinner sig under däck. 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

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlande båt som inte använder SRS-tal enligt tabell ska kunna visa upp
giltigt mätbrev vid registreringen.

2.3 Tävlingen gäller öppen klass, och den som är ansvarig ombord ska vara medlem
av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i SailArena
https://www.sailarena.com/sv/se/club/shbk/vino-sai-race-2022/
senast fredagen den 19/8. Efteranmälan går att lösa men undviks om möjligt.

3.2

Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas med Swish eller kontant vid
registreringen. Skickas till Jan Gustavsson 072 1782317

3.3

Anmäld segelkonfiguration (med/utan undanvindsegel) kan ändras
senast vid registreringen.

4.

Registrering och besiktning

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka båtens mätbrev eller
motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras
avseende överensstämmelse med reglerna.

4.4

En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av
kappseglingskommittén.

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas
tillgängligt på den officiella anslagstavlan vid klubbhuset

5.3

Resultat kommer att anslås.

6. Tidsprogram
6.1

Upptakts evenemang med tävlingsmoment, där möjlighet att vinna
tävlingsavgiften finns!
fredag 19/8 19:30

6.2

Prästen Lennart Lundström inviger årets VinöSailRace som traditionen
bjuder
08:45
Registrering
08:00 – 08:45
Rorsmansmöte
09:00
Startklass 1 (båtar med SRS under 0,9):
Första förberedelsesignal
10:25
Första startsignal
10:30
Startklass 2 (båtar med SRS över 0,9):
Andra förberedelsesignal
10:40
Andra startsignal
10:45
Prisutdelning

snarast efter avslutad kappsegling

7.
7.1

Genomförande
En kappsegling är planerad.

7.2

Massstart med två startgupper:
- Klass 1 Båtar med SRS-tal under 0,9 (startar 15min tidigare än klass 2)
- Klass 2 Båtar med SRS-tal över 0,9

7.3

Förutom föreberedelsesignaler och startsignaler för ges inga ytterligare
signaler vid start.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingsområde är Hjälmaren

8.2

Banan tillkännages på rorsmansmötet, men kommer att vara
traditionsenlig.

9.

Protester och straff

9.2

Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt med
upp till 10 % tillägg på seglad tid.

Datum: 22-08-11

