Inbjudan
BMBKs Sommarregatta med Liros Cup
Datum:

Söndagen den 11:e juli, 2021

Plats:

Bohus Malmöns Båtklubb
Adress: Tampen, 456 55 Bohus-Malmön

Tävlingens nivå:

Blå samt Grön (Opti C)

Båtklass:

Optimist A,Optimist B, Optimist C, E-jolle, Laser Std,
Laser 4,7, Laser Radial, Trissjolle, RS Feva, RS
Aero, RS Tera, Zoom 8, 29er

Arrangör:

Bohus Malmöns Båtklubb

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S,
Standardseglingsföreskrifter.

1.2

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder
som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till
Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 10:e juli kl 20,00.

3.2

Anmälningsavgiften är 150 kr för enmansbåt och 200 kr för tvåmansbåt
och swishas till 0793-368793, Charlotte Åkesson vid anmälan.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 10:e
juli 20,00. Anmälan ses som registering och görs i genom följande
formulär: https://forms.gle/WogNAQzLhoyFBimq9

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på
klubbhuset samt i Sail Arena.

6.

Tidsprogram

6.1

9.30 Expeditionen öppnar
10.30 Rorsmansmöte
11.00 tidigaste tid för start i dagens första segling.
Inget startförfarande påbörjas efter 16.00
Prisutdelning snarast möjligt efter genomförd regatta

7.

Genomförande

7.1

3 kappseglingar är planerade i varje klass. Samtliga kappseglingar
räknas.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna genomförs i vattnen utanför BMBKs klubbhus. Start och
målgång ligger precis utanför klubben.

8.2

Banan är av typen djungelbana. Exakt bana anslås i samband med
rorsmansmötet alt efter lunchpausen om någon omläggning sker.

9.

Protester och straff

9.1

KSR appendix P gäller.

11.

Priser

11.1 Pris till ca var femte startande båt. Pris till samtliga detlagare i Opti C.
Dessutom finns även utlottningspriser från Liros för de seglare i klasser
som ingår i Liros cup.

Datum: 2021-07-02 Charlotte Åkesson

Bilaga till inbjudan.
Observera att det är färja till Bohus-Malmön – denna avgår i regel var
30:e minut (varje hel och halv timma från färjeläget på ön och tio över
samt tjugo i från färjeläget i Tullboden.)
För att komma till BMBK (vid ”Tampen”) kör du av färjan och följer
bilvägen in mot samhället drygt 800 m BMBK ligger på vänster sida strax
innan du kommer in i samhället.
BMBK kommer ha mindre caféverksamhet på plats under seglingsdagen.
För sjösättning av eventuella RIB-båtar finns en större ramp vid
minigolfbanan. Till rampen hittar man genom att följa vägen in i
samhället, köra förbi Konsumbutiken och fortsätta drygt 150 meter.
Minigolfen ligger på vänster sida vägen.
För boende på Bohus-Malmön:
Malmöns Pensionat: https://bohus-malmon.se/
Hemma hos Bengt (BB) på fastlandet:
På Malmön finns en Konsumbutik – Klippan, (öppen alla dagar) det finns
också restauranger vid hamnen.
Parkering: Klubben kan inte hålla med parkering på klubbområdet.
Endast av- och på-lastning därefter rekomenderas att bilar och trailers
parkeras på långtidsparkering i närheten av Konsum ca 300m från
klubben.
Följ vägen fram till Konsumbutik – Klippan, där vid följ skyltning
”Långtidsparkering”.

Varmt välkomna!

