
 
Inbjudan   Tävling:   Höstseglingen  
Klass:   SRS   SHORTHANDED  
Tävlingen   ingår   i   TBKs   KM   
Datum:   2020-08-29   
Arrangör:   Trosa   Båtklubb   
Plats:   Trosa   Båtklubb   

 
Läs   igenom   inbjudan,   och   sedan   seglingsföreskrifter.   Vissa   saker   är   lite   annorlunda  
på   grund   av   corona-situationen.  
 
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    2020-08-27    via   https://www.trosabatklubb.se   (Sailarena.se)  
3.2   Anmälan   ska   innehålla   uppgifter   om   Skepparens   namn,   båttyp,   båtklubb,   segelnummer  
samt   mailadress.   (Mer   om   anmälan   i   bilaga)  
3.3   Anmälningsavgiften   är   200.-   
Betalning   görs   direkt   i   samband   med   anmälan.   Kort   eller   faktura.  
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   Ingen   samling   i   TBKs   klubbhus.   Allt   sker   digitalt!  
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   
 
Ingen   matservering   efter   segling   i   år.   Möjligen   har   vi   en   enkel   prisudelningscermoni.  
 
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.se)  
 
9.   Priser   
9.1   Vandringspris   tillfaller   totalsegraren.   Mindre   pokaler   till   de   tre   första   totalt.   
 
Uppdaterad   Datum:   2020-08-21  
 
www.trosabatklubb.se   
Seglingskommittén   
Niklas   Qvarnström   
Patrick   Fällman   
Ulf   Rundberg   
segling@trosabatklubb.se  
 
 
 
 
 
 
Bilaga   till   inbjudan.   
 
OBS!   Corona-information!  

mailto:segling@trosabatklubb.se


På   grund   av   rådande   omständigheter   tar   vi   till   försiktighetsåtgärder   och   följer  
Folkhälsomyndigheten   och   Svenska   Seglarförbundets   riktlinjer.  
 
Vad   gäller   kringaktiviteter   så   utgår   den   traditionella   matserveringen   efter   seglingen.   Priserna  
delas   ut   på   ett   enkelt   sätt   direkt   på   bryggan.  
 
Registrering   görs    senast    kl.   09:00   via   SMS   enligt   pkt   4   i   inbjudan.   Notera   att   du   kan   ändra  
din   anmälan   fram   till   samma   tidpunkt,   09:00   på   tävlingsdagen.  
 
Tävlande   går   med   andra   ord   direkt   till   startområdet!  
 
Anmälan  
Anmälan   gör   numera   via   SSFs   portal   Sailarena.   Denna   är   länkad   från  
www.trosabatklubb.se .   För   att   kunna   anmäla   dig   måste   du   därför   vara   registrerad   i  
Sailarena.   ( www.sailarena.com )  
Viss   info   i   anmälan   är   obligatorisk,   i   bland   är   det   inget   vi   kan   styra   över.   Lägg   gärna   med  
namn   på   besättninsgmedlemmar.   Under   besättning   är   e-post   obligatorisk,   men   ni   kan   lika  
gärna   ange   er   egen   e-post-adress   för   enkelhetens   skull.  
 
Vid   problem   med   registrering   på   Sailarena   kan   du   i   nödfall   anmäla   dig   via   SMS  
073-9466699   och   betala   via   Swish.   Anmälan   gäller   när   betalning   har   inkommit.  
 
Båtplatser   
Vi   kan   inte   lova   alla   gästande   båtar   plats   vid   TrBKs   bryggor.   Dels   så   är   varje   båtplats  
breddanpassad   för   respektive   båtägare,   och   dels   är   många   platser   längs   ån   grunda.   Men   vi  
kan   försöka.   Kontakta   niklas.qvarnstrom@gmail.com   
Tillfällig   förtöjning   kan   göras   vid   klubbens   servicebryggor,   dels   inne   i   ”lagunen”   och   dels   vid  
slipen/mastkranen.   Kontrollera   dock   att   du   inte   ligger   i   vägen   för   eventuell   sjösättning   eller  
påmastning.   Tänk   på   att   TrBKs   område   är   låst,   både   från   in-   och   utsidan.   
TrBKs   område   bevakas   även   av   vaktbolag.  
 
Trosa   Gästhamn   är   också   ett   alternativ.    https://www.trosanyagasthamn.se/  
Eller   varför   inte   en   ö   i   skärgården   nu   när   ni   inte   behöver   in   till   TBK.  
 
Övriga   frågor   och   information:   
 
Kontakta   Niklas   Qvarnström   niklas.qvarnstrom@gmail.com,   073-9466699  

http://www.trosabatklubb.se/
http://www.sailarena.com/
https://www.trosanyagasthamn.se/

