
Inbjudan     
  

Tävling:   Sörmlandsregattan   
Klass: SRS   
Datum:   20210612   
Arrangör:   Trosa   BK,   Södertälje   BS,   Östertälje   BK   
Plats: Trosa   Skärgård   

  
OBS!   På   grund   av   gällande   corona-restriktioner   kan   denna   inbjudan   ändras   med   kort   varsel.   
Tävlande   som   är   anmälda   kommer   via   mail   få   info   om   ändringar   i   inbjudan.   
  

Inga   kringaktiviteter   är   planerade.   Registrering   sker   digitalt   och   skepparmötet   är   struket.   
  

  
1.   Regler   
1.1    Tävlingen   genomförs   i   överensstämmelse   med   reglerna   så   som   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.   08:00   tävlingsdagen.   
    

1.4    En   båt   med   högst   två   personer   ombord   får   kappsegla   med   ett   SRS-tal   för   
shorthanded-kappsegling   (SRSs).     
Detta   skall   anmälas   senast   kl.   08:00   tävlingsdagen.   
    

2.   Villkor   för   att   delta   
2.1    Den   person   ombord   som   har   ansvaret   ska   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   2021-06-10.   Kl   12:00   
  



3.2    Anmälan   ska   innehålla   uppgifter   om   Skepparens   namn,   båttyp,   båtklubb,   
segelnummer   samt   kontaktuppgifter.   
  

3.3    Anmälningsavgiften   är   200.-   och   betalas   via   Swish.   073-9466699   
Avgiften   skall   vara   betald   senast   210610   kl.   12:00.   

3.4    Efteranmälan   kan   göras   mot   förhöjd   avgift   300:-.   Dock   senast   08:00   
tävlingsdagen.   
    

4.   Registrering   
4.1   Registrering   ska   göras   via   textmeddelande   (SMS)   till   nummer   073-9466699   
senast   kl.   08:00   tävlingsdagen.     
För   att   bekräfta   ditt   deltagande   SMS:a   ditt   segelnummer   samt   OK,   om   inga   
ändringar   görs.     

4.2    Eventuellt   mätbrev   ska   finns   på   SSFs   hemsida   innan   tävling.   
    

5.   Seglingsföreskrifter   
5.1   Seglingsföreskrifterna   består   av   föreskrifterna   i   KSR   appendix   S   –   
Standardseglingsföreskrifter,   och   kompletterande   seglingsföreskrifter   (supplementet)   
som   kommer   att   finnas   på   hemsidan   (Sailarena.com)   senast   ett   dygn   före   start.     

  

6.   Tidsprogram   

6.1   Program   

Registrering   via   SMS:   senast   08:00   

Tid   för   första   varningssignal   10:55   

Inga   kringaktiviteter   är   planerade   i   skrivande   stund.   

  

7.   Genomförande   

7.1   Starten   genomförs   med   så   kallat   startfönster   om   10   minuter.   När   startsignal   ges   
har   deltagare   tio   minuter   på   sig   att   starta.   Resultat   baseras   på   båtens   faktiska   
startid.   

Båt   som   startar   senare   än   10   minuter   efter   startsignal   får   starttid   angiven   som   om   
den   startade   efter   10   minuter.   



7.2   Deltagande   båtar   kan   delas   in   i   klasser/startgrupper.   Klassindelning   baseras   på   
högsta   SRS,   normalt   SRS   med   flygande   segel.   Detta   för   att   undvika   tveksamheter   
vid   sena   segel-   och   besättningsändringar.   

  

8.   Banan   

8.1   Banan   är   en   skärgårdsbana   om   cirka   14   Nm.   Start   och   mål   på   Fågelöfjärden.   
Separat   banbeskrivning   publiceras   på   hemsidan.   (Sailarena.com) 

  

9.   Poängberäkning   

9.1   Vandringspriset   Utmaningen   delas   ut   till   bästa   klubb.   Klubbens   tre   bästa   resultat   
räknas   samman   enligt   KSR   Appendix   A.   

Om   klubben   inte   har   minst   tre   deltagare   ges   poäng   lika   med   antalet   deltagare   i   
största   klassen   +1.   

  

Vid   lika   slutpoäng   mellan   en   eller   flera   klubbar   avgör   följande   i   tur   och   ordning:     

1.   Deltagande   i   båda   klasserna.     

2.   Klubbens   antal   deltagare   totalt.     

3.   Klubbarnas   individuella   placeringar.   Det   vill   säga   flest   förstaplaceringar,   flest   
andraplaceringar   och   så   vidare.   

  

10.   Priser   

10.1   Vandringspris,   skänkt   av   Boa’s   Industriservise,   till   segraren   i   respektive   klass.   
Vandringspris   till   bästa   klubb.   
Fler   priser   kan   tillkomma.   
  

Priser   delas   ut   vid   första   rimliga   tillfälle.     
  

Uppdaterad   Datum:   20210526   

                      



  

  

Bilaga   

Övrig   information   

Länk   till   digital   information:   
https://www.sailarena.com/sv/se/club/trbk/sormlandsregattan3/   

Finns   även   länkad   från   Trosa   BKs   hemsida   och   förhoppningsvis   från   andra   klubbars   
hemsidor.   

Kontakt:   Niklas   (Trosa   BK)    niklas@tangosailing.nu    •   073-9466699   

Anders   (Södertälje   BS)    anders@styroreglervent.se    •   070-8396808   

Lars   (Österälje   BK)    evaosasse@gmail.com    •   070-8495015   

  

Anmälan:    Anmälan   görs   via   ett   digitalt   formulär.   På   grund   av   GDPR   kan   vi   inte   
begära   in   personuppgifter   om   andra   än   anmälaren   själv.   Vi   vill   dock   gärna   ha   alla   i   
besättningen   på   start-   och   resultatlistor.   Därför   är   det   önskvärt   att   respektive   
besättningsmedlem   anmäler   sitt   deltagande   till:    niklas@tangosailing.nu   

After   Sail:    Arrangören   har   i   skrivande   stund   inget   planerat   efter   seglingen.   För   
tävlande   kan   Kölsvinet   rekommenderas   som   samlingsplats.    https://www.kolsvinet.se/   
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