Inbjudan 51:a Light Vessel Race
Börje Nilssons Minnesregatta
Datum:

12 september 2020

Arrangör:

Skanörs Båtklubb (SBK)

Klasser:

I: SRS
II: SRSs
III: SRS

SRS
Short handed
Familjeklass

1

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter
och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan
placerad vid klubbhuset

1.3

Klass III är en familjeklass som seglar en kortare bana med egen start.

1.4

Reduktion av SRS för deltagande utan flygande försegel är tillåtet i klass II och III.

1.5

Minst 3 startande i en klass krävs.

2

Villkor för deltagande

2.1

Den person ombord som har ansvaret skall vara medlem av en klubb ansluten till sin nationella
myndighet.

2.2

Varje deltagande båt skall 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 personskada som uppstår i samband med eller
före, under eller efter regattan.

3

Anmälan

3.1

Anmälan skall göras på https://www.sailarena.com/sv/se/club/skbk/light-vessel-race4/ senast den 9
september 2020

3.2

Anmälan skall innehålla uppgifter om båttyp, SRS eller SRSs, klass, båtens namn, segelnummer,
skepparens namn och adress, båtklubb, telefonnummer och mailadress.

3.3

Anmälningsavgiften är 400 kr och betalas till bankgiro 5908-7387 eller SWISH 1230563064.
Ange LVR följt av båtnamn på betalningen.

3.4

Efteranmälan kan göras i samband med registrering mot förhöjd anmälningsavgift (+100 kr).
Efteranmälan kan endast göras till klass I SRS.

4

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering skall göras på tävlingsexpeditionen senast lördag den 12 september 2020 kl 10:00

4.2

Mätbrev skall uppvisas innan en båt kappseglar.

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.

4.4

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

Fredag 11 september
Deltagande båtar som anländer dagen innan tävlingsdagen behöver ej erlägga hamnavgift.

5.2

Lördag 12 september
08:30-10:00 registrering och utdelning av seglingsföreskrifter på SBK's tävlingsexpedition.
09:30 skepparmöte. Med hänsyn till corona-restriktioner hålls skepparmötet utomhus och endast
skepparen får närvara.
10:55 varningssignal dagens distanskappsegling
Prisutdelning snarast efter seglingens slut.
Grillmästaren tänder grillen i samband med prisutdelningen och mat erbjuds till självkostnadspris.

5.3

Söndag 13 september
Reservdag. Program enligt lördag.

6

Genomförande

6.1

Gruppindelning kommer att ske inom varje klass baserat på antalet anmälda båtar och deras
mätetal.

6.2

Lagtävling. Ett lag omfattar tre båtar från samma klubb. De båtar som ingår i laget skall anmälas
till tävlingsledningen innan start.

6.3

Vid medelvind överstigande 13 m/s så skjuts seglingen upp till påföljande söndag med samma
program som för lördag.

7

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i Öresund utanför Skanörs hamn

8

Banan

8.1

Banan utgörs av fasta och för tävlingen utlagda märken. Bansträckning anges senast 09:30 på
anslagstavlan. Banans längd anpassas för att erhålla seglad tid omkring 4 timmar. Familjeklassen
seglar en kortare bana.

9

Priser

9.1

Priser utdelas per var 4:e deltagande båt i klass och till sammanlagda totalvinnaren (uträknat
enligt SRS).
I familjeklassen sker utlottning av priserna.

9.2

Lagtävlingen: Vandringspris

9.3

Pris till Börje Nilssons minne utdelas till totalsegraren

