Kvarnvikens BS distanskappsegling Ärtskär Runt
Kompletterande Seglingsföreskrifter för SRS Regatta/Kappsegling enligt SRS reglerna

Datum:

Söndag 23 augusti 2020

Arrangör: Kvarnvikens BS
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

Tävlingen är öppen för SRS enskrov standard och SRS enskrov shorthand. Deltagande båtar skall finnas med i SRS-tabell eller ha ett giltigt SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrev utfärdat av SSF 2020. Eventuella korrigeringar av anmälan
mottages senast 24 timmar före start.
Följande undantag kommer att tillämpas: Båt som inte uppfyller dessa krav kommer att tilldelas ett godtyckligt SRS-tal i samråd med seglingsledningen och deltar utom tävlan.

1.3

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana
segel.
Detta ska anmälas senast 24 timmar före start till seglingsledningen.

1.4

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
shorthanded kappsegling (SRSs).
Detta ska anmälas senast 24 timmar före start till seglingsledningen.

1.5

Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.6

Svenska Seglarförbundets föreskrift:
En tävlande som har lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte:
a) vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning,
b) 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.

1.7

En båt som startar men utgår ska underrätta kappseglingskommittén om det så
snart som möjligt.

1.8

En båt som tjuvstartar och inte uppmärksammar detta genom att vända och starta
rätt får ett tidstillägg på 10% av båtens beräknade tid.

2

Information till Tävlande

2.1

Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är placerad
på KBS hemsida http://www.kvarnviken.com/index.php?option=com_content&view=article&id=302&Itemid=429&lang=sv.

2.2

Kompletterande seglingsföreskrifter (nedan kallat ”supplementet”) kommer att anslås på den officiella anslagstavlan.

2.3

Kontakt med Tävlingsledningen.
olofgranander@gmail.com eller 070 3415222 Olof Granander, Anders Ryrfeldt
070 2872683 eller 0734126160 Guy Taylor

3.
3.1

Ändringar i Seglingsföreskrifterna
Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 08.00 samma dag som de
börjar gälla och ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 20.00 dagen innan
de börjar gälla.

4.

Signaler visade på land

4.1

Inga signaler kommer att visas på land.

5

Tidsprogram

5.1

23 augusti 2020
10:00-10:45 Registrering i startområdet. Detta sker genom att man seglar upp till
startbåten och får en kvittens av startbåten att startbåten uppfattat
att deltagande båt är på plats.
10:55

Tidigast tid för första varningssignal

6.

Klassflaggor

6.1

Startlista
Första start planeras till klockan 11.00. Antalet startgrupper kommer att bestämmas av antalet deltagande båtar.
Första Grupp – Flagga D
Andra Grupp – Flagga E
----osv----Startlista publiceras på den officiella anslagstavlan senast den 22 augusti kl
20.00

7.

Banorna

7.1

Kappseglingarna genomförs med start S Lambarön, Lambarfjärden samt farvattnen S därom samt mellan Hässelbyholme och KBS.

7.2

Banbeskrivningarna finns på sidorna efter SF 13. De visar banorna, ordningen
som märkena ska passeras och på vilken sida varje märke ska lämnas.

7.3

Alternativ 1 seglas om inget annat anges från startbåten.

7.5

Sundet innanför (N) Lambarön är förbjuden passage.

7.6

Varning: Vattendjupet vid märke Mörbyholme bör observeras noga.

7.7

Avkortning av bana
Banan kan komma att kortas av i enlighet med KSR 32.2 (a) vid ett rundningsmärke mellan märket och en stång som visar flagga S.
Kappseglingskommittén kommer välja banalternativ för att seglad tid för långsammaste båt förväntas bli så nära 4 timmar som möjligt.

8

Märken

8.1

En förteckning över de märken som ska användas, inklusive en
beskrivning av varje finns i Banbeskrivningar.

9

Starten

9.1

Kappseglingarna kommer att startas enligt KSR 26.

9.2

Startlinjen ska i möjligaste mån läggas för kryss-start, flaggbojar med orange
flagga på Lambarfjärden.

9.3

Varningssignal för efterföljande grupp ges tillsammans med startsignalen för
den föregående gruppen.

Minuter före start
5
4
1
0

Synlig signal
Klassflagga
Flagga P
Förberedelseflagga
flagga P tas ned
Startgruppensflagga
tas ned

Ljudsignal
En
En
En lång

Betydelse
Varningssignal
Förberedelsesignal
En minut

En

Startsignal

5 nästkommande Klassflagga
start-grupp

10
Ändring av nästa banben
10.1 Tillämpas inte.
11

Målgången

11.1

Mållinjen läggs utanför KBS hamn, mellan två blå flaggor.

12

Tidsbegränsning

12.1

Båt som inte startat 15 minuter efter startgruppen anses ha utgått.

12.2

Maximitiden för första båt i mål är 240 minuter.

12.3

Målgångsfönster: Maxtiden för båtar att gå i mål efter att första båten i startgruppen seglat banan och gått i mål är 100 minuter.

13

Protester och ansökan om gottgörelse
Åtgärder från båtar

13.1

En båt kan protestera mot en annan båt genom att ropa ”Protest” och på ett
iögonfallande peka mot den andra båten snarast efter händelsen som den var
inblandad i.
a) Om protesten avser ett påstått brott mot en regel i KSR del 2, ska
utpekningen avbrytas snart som möjligt efter att båten med protest mot sig
bekräftat att de kommer ta sitt straff eller har börjat ta sitt straff.
b) Om protesten avser ett påstått brott mot en annan regel än de i KSR del 2
eller om det har blivit en skada, sker protesten genom att ropa ”Protest” och
informera domarna omedelbart efter att ha gått i mål eller utgått.

13.2

Förhandlingar
Protester och ansökningar om gottgörelse eller att återuppta en förhandling ska
lämnas in där före den tillämpliga protesttidens utgång. Protester skickas till
Tävlingsledningen på epost olofgranander@gmail.com.

13.3

För varje klass är protesttiden 30 minuter och börjar 30 minuter efter senaste båten har gått i mål.

13.4

Kallelse till protestförhandling digitalt, med tid och plats för förhandlingen
skickas med epost efter protesttidens utgång för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen.

13.5

Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglings-kommittén, tekniska kommittén eller protestkommittén sker genom epost.

13.6

Appendix T1 tillämpas.

Banbeskrivningar
Alternativ 1 Seglas om inget annat anges från startbåten.
Start Mellan
Orange flaggor på bojar S Lam- 59 20.461’N
barön
17 48.710’E
O och S
Röd boj
59 21.130’N
17 48.207’E
S och V
Röd boj
59 21.315’N
17 47.005’E
N och O Röd boj
59 21.380’N
17 48.401’E
V
Grön prick O Mörby holme
59 19,530´N
17 46,530’E
V och S
Grön prick
59 19.070’N
17 47.500’E
N
Röd boj N Hässelbyholme
59 21.245’N
17 49.450’E
S och O
Grön prick
59 20.118’N 017
52.540’E
Mellan
Blå flaggor på bojar utanför
59 20.708’N
KBS
17 51.940’E
Banlängd ca 12 NM

Alternativ 2 Seglas om siffran 2 anges från startbåten på vit skärm.
Start Mellan
Orange flaggor på bojar S Lam- 59 20.461’N
barön
17 48.710’E
O och S
Röd boj
59 21.130’N
17 48.207’E
S och V
Röd boj
59 21.315’N
17 47.005’E
N och O Röd boj
59 21.380’N
17 48.401’E
V
Grön prick O Mörby holme
59 19,530´N
17 46,530’E
V och S
Grön prick
59 19.070’N
17 47.500’E
N
Röd boj N Hässelbyholme
59 21.245’N
17 49.450’E
Mellan
Blå flaggor på bojar utanför
59 20.708’N 017
KBS
51.940’E
Banlängd ca 8,6 NM

Alternativ 3 Seglas om siffran 3 anges från startbåten på vit skärm.
Start Mellan
Orange flaggor på bojar S Lam- 59 21.314’N
barön
17 48.300’E
O och N Röd prick N St. Gunnarn
59 24.380’N
17 44.310’E
V
Grön prick O Mörby holme
59 19,530´N
17 46,530’E
V och N Röd boj
59 21.380’N
17 48.401’E
N
Röd boj N Hässelbyholme
59 21.245’N 017
49.450’E
S och O
Grön prick
59 20.118’N 017
52.540’E
Mellan
Blå flaggor på bojar utanför
59 20.708’N 017
KBS
51.940’E
Banlängd ca 14,3 NM
Kappseglingkommittén KBS
Tävlingsledare: Olof Granander
Seglingsledare: Guy Taylor/Anders Ryrfeldt
Datum: 2020-08-21
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