
  
Inbjudan   Tävling:   Höstseglingen   
Klass:   SRS   SHORTHANDED   
Tävlingen   ingår   i   TBKs   KM     
Datum:   2021-08-28     
Arrangör:   Trosa   Båtklubb     
Plats:   Trosa   Båtklubb     

  
På   grund   av   corona-situationen   kan   saker   och   ting   komma   att   ändras.   Just   nu   
planerar   vi   för   prisutdelning   vid   TBKs   klubbhus,   dock   ingen   matservering.   Tänk   på   
hygien   och   eventuella   avstånd.   Känner   du   symptom,   stanna   hemma.   

  
1.   Regler    
1.1   Tävlingen   genomförs   i   överensstämmelse   med   reglerna   såsom   de   är   definierade   i   
Kappseglingsreglerna   (KSR)   och   med   Appendix   S,   samt   SRS-reglerna.     
1.2   Båt   som   ej   innehar   någon   form   av   giltigt   SRS-tal   kan   tilldelas   ett   godtyckligt   SRS-tal   av   
seglingsledningen.   En   sådan   båt   kommer   dock   inte   att   räknas   in   i   den   officiella   pris-   och   
resultatlistan.     
1.3   En   båt   med   ett   alternativt   SRS-tal   i   mätbrev   eller   båtdatablad   för   kappsegling   utan   
flygande   segel   får   anmälas   utan   sådana   segel.   Detta   skall   anmälas   senast   kl.   09:00  
tävlingsdagen.     
1.4   Max   2   personer   ombord,   shorthanded.   Mättal   från   SRSs   används.     
1.5   KSR   regel   52   gäller   ej.     
1.6   Mobiltelefon   eller   VHF   skall   finnas   ombord.     
  

2.   Villkor   för   att   delta     
2.1   Den   person   ombord   som   har   ansvaret   skall   vara   medlem   av   en   klubb   som   är   ansluten   till   
sin   nationella   myndighet.     
2.2   Varje   deltagande   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   tävlingen.     
  

3.   Anmälan     
3.1   Anmälan   ska   göras   senast    2021-08-26    via   formulär   på   nätet.   Länkat   från:   
https://www.trosabatklubb.se   och   Sailarena.com   
3.2   Anmälan   ska   innehålla   uppgifter   om   Skepparens   namn,   båttyp,   båtklubb,   segelnummer   
samt   mailadress.     
3.3   Anmälningsavgiften   är   200.-.   Betalas   via   Swish.   
3.4   Efteranmälan   görs   helst   på   samma   sätt   som   vanlig   anmälan    senast    kl.   09:00   
tävlingsdagen.   
Vid   efteranmälan   är   avgiften   300.-   
  

4.   Registrering   och   besiktningskontroll     
4.1   Registrering   ska   göras    senast    09:00   tävlingsdagen,    via   SMS:   073-9466699 .   I   
meddelanderutan   skriv   segelnummer   samt   “ok”   om   allt   är   ok   och   du   kommer   till   start.   



Ändring   av   “flygande   segel”   kan   göras   fram   till   kl.   09:00   tävlingsdagen.   
  

4.2   Eventuellt   mätbrev   ska   ska   finnas   på   SSFs   hemsida   innan   en   båt   kappseglar.     
  

5.   Seglingsföreskrifter     
5.1   Seglingsföreskrifterna   består   av   föreskrifterna   i   KSR   appendix   S   –   
Standardseglingsföreskrifter,   och   kompletterande   seglingsföreskrifter   (supplementet)   som   
kommer   att   finnas   på   hemsidan   senast   ett   dygn   före   start.   https://www.trosabatklubb.se     
Där   publiceras   även   övriga   dokument   som   krävs   för   att   genomföra   kappseglingen.   
  

6.   Tidsprogram     
6.1   Program     
Registrering   Senast   09:00     
Tid   för   första   varningssignal   10:55     
Prisutdelning   i   eller   vid   TBKs   klubbstuga   snarast   möjligt   efter   seglingen   är   avslutad.   
Ingen   matservering   efter   segling   i   år.     
  

7.   Genomförande     
7.1     Gemensam   start.     Tävlingsledningen   kan   dela   upp   tävling   och   starter   i   klasser   beroende   
på   hur   deltagarlistan   ser   ut.     
  

8.   Banan     
8.1   Banan   är   en   skärgårdsbana   om   cirka   15   Nm.   Start   och   mål   vid   Notstickshällan   på   
Fågelöfjärden.   Separat   banbeskrivning   finns   på   hemsidan.   https://www.trosabatklubb.se   
(sailarena.com)   
  

9.   Priser     
9.1   Vandringspris   tillfaller   totalsegraren.     
Mindre   pokaler   till   de   tre   första   totalt.     
  

Uppdaterad   Datum:   2021-07-23   
  

www.trosabatklubb.se     
Seglingskommittén     
Niklas   Qvarnström     
Tobias   Lindahl     
Torbjörn   Blomberg    
segling@trosabatklubb.se   
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