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Inbjudan
Kappsegling: BMBK-dagen Liros Cup
Optimist A,B och C,
E-jolle
Laser standard, Laser 4,7, Laser Radial, Zoom8, Trissjolle, 29er,
RS Feva, RS Tera, 420
Datum:

2019-07-14

Arrangör:

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

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som
kommer att finnas på http://www.bmbk.nu samt den officiella anslagstavlan
placerad på klubbhuset.
För Optimist C gäller ”Gröna Seglingsföreskrifter”

1.2

Alla båtar kan komma att i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra
reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3

En tävlande som är på vattnet ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig
utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter
och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. 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

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje tävlande 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
regattan.

2.4

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
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2.5

Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från tävlingen kommer att
publiceras på internet. Genom att anmäla sig till regattan ger deltagaren sitt
medgivande till detta.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2019-07-12 via Sailarena.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om namn på rorsman, födelsedatum, klass,
segelnummer, klubb och kontaktinformation (adress och telefonnummer).

3.3

Anmälningsavgiften är 150 kr för enmansbåt och 300 för tvåmansbåt och betalas
genom Sailarena alternativt Swish på plats. Efteranmälan är möjlig efter 201907-12 på tävlingsexpeditionen mellan kl 10:00 och 11:00 på tävlingsdagen utan
extra avgift.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast mellan 10,00-11,00 den
14:e juli.

4.2

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Registrering 10,00-11,00
Skepparmöte 10,30
Tid för första varningssignal 11,15
Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång

5.2

Två kappseglingar är planerade.

6.

Genomförande

6.1

Kappseglingen genomförs i form av djungelbana med fasta märken. Gemensam
start för olika klasser kan förekomma. Information om startförfarande anges i
samband med skepparmötet.

7.

Kappseglingsområde

7.1
Kappseglingarna genomförs på vattnen i anslutning till BMBKs klubbhus,
Tampen, Bohus-Malmön.
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8.

Banan

8.1
Banan är en djungelbana. Banan anslås innan varje race på klubbhusets
anslagstavla.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att samtliga
kappseglingar räknas.

11.

Priser

11.2 Pris till de tre första båtarna i varje klass samt eventuella utlottningspriser från
sponsorer.

12.

Regler för stödpersoner

12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.
12.4 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter,
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Datum: 2019-06-29
Namn: Charlotte Åkesson
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Bilaga till inbjudan, praktisk information
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 och överfarten tar normalt ca 10 minuter.
För att komma till BMBK (vid ”Tampen”) kör du av färjan och följer bilvägen in mot
samhället drygt 800m. BMBK ligger på vänster sida strax innan du kommer in i
samhället.
BMBK kommer ha caféverksamhet samt enklare lunch till försäljning 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.
För boende på Bohus-Malmön:
Malmöns Pensionat: https://bohus-malmon.se/
Villa Lugn o Ro: https://www.villalugnro.se/
På Malmön finns en Konsumbutik – Klippan, (öppen alla dagar) det finns också
restauranger vid gästhamnen gångavstånd från tävlingsområdet.

