
Seglingsföreskrifter Light Vessel Race
Börje Nilssons Minnesregatta

Datum: 12 september 2020 11:00:00

Arrangör: Skanörs Båtklubb (SBK) 

Klasser: I: SRS SRS
II: SRSs Short handed
III: SRS Familjeklass

1 Tidsprogram 
1.1 08:30-10:00registrering och utdelning av seglingsföreskrifter på SBK's tävlingsexpedition.

1.2 09:30 skepparmöte. Med hänsyn till corona-restriktioner hålls skepparmötet utomhus och endast 
skepparen får närvara.

1.3 Planerad tid för varningssignal för start klass SRS-II - III är 10:55
Planerad tid för varningssignal för start klass SRS-I är 11:25

1.4 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer den orange 
startlinjeflagga att visas med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen.

1.5 1 kappsegling är planerad att genomföras under regattan.

1.6 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att kappseglingen tar ca 4 timmar att segla.

1.7 Protesttiden utgår 30 minuter efter sista båtsmålgång

1.8 Prisutdelning snarast efter seglingens slut.

1.9 Grillmästaren tänder grillen i samband med prisutdelningen och mat erbjuds till självkostnadspris

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i klubbhuset, Skanörs Båtklubb.

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad utanför klubbhuset.

3 Märken
3.1 Rundningsmärkena utgörs av specialmärken och fasta sjömärken enligt banbeskrivning.

3.2 Startmärken är startfartyg med orangeflagg och boj med blå flagg.



3.3 Målmärken är två gula bojar strax norr om hamnen.

4 Tidsbegränsning
4.1 Sista målgång kl 17:30. Båtar som går i mål efter 17.30 erhåller DNF (Did Not Finish)

4.2 Protesttiden utgår 30 minuter efter sista målgång.

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S
5.1 Klassflaggor

Klass Signalflagga
SRS-II - III Gul flagga med siffran 1
SRS-I Gul flagga med siffran 2

Detta ändrar AppS SF 6.1

5.2 Kappseglingskommitén kommer att anslå banbeskrivning senast 09:30
Detta ändrar AppS SF 7.1

6 Kontakt med sekretariatet och tävlingsledningen
6.1 Sekretariatet och tävlingsledningen kan under kappseglingen nås på

VHF: Kanal 74
Mobil: 070-3551107

6.2 Eventuella meddelanden under kappseglingen till de kappseglande kommer att lämnas på VHF.


