
                                                                                                                   
 

Inbjudan 
 
Kappsegling: Blombergsregattan 2020 
 
Datum: 2020-08-08 
 
Klasser: SRS  

 SRS Shorthand 
 
Arrangör: Blombergs Båtsällskap och Segelsällskapet Westgötarne 
 

1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna. 

1.2 Seglingsföreskrifterna kommer att finnas på Sailarena, samt anslagna på BBS Klubbhus. 

1.3 Tävlingen är öppen för båtar med SRS/SRSv-tal eller eget mätbrev. 

1.4 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för 

shorthanded kappsegling (SRSs). 

1.5 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. 

 

2. Villkor för att deltaga 

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 Varje båt måste ha minst 2 personer ombord. 

2.5 Antalet tävlade deltagare är begränsat till 50 personer. 



                                                                                                                   
 
 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast onsdag den 5 augusti på något av följande sätt: 

• Sailarena, https://www.sailarena.com/sv/se/club/bbs/ 

• Mail till segling@blombergsbatsallskap.se 

• Telefon 070-745 75 34 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

• Rorsman 

• Klubb 

• Båttyp 

• SRS-tal 

• Segelnummer 

• Info med eller utan undanvindssegel och shorthanded. 

• Behov av sjösättning/upptagning 

3.3 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas med Swish eller kontant vid registreringen. 

3.4 Efteranmälan kan göras till dubbel avgift senast fredagen den 7 augusti kl. 20:00. Dock 

kan inte efteranmälan göras utan undanvindssegel. 

3.5 Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarförteckning 

publiceras på Internet. 

 

4. Registrering 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen lördag den 8 augusti kl. 9.00-10.00. 

4.2 Tävlingsexpeditionen är belägen vid BBS klubbhus. 

4.3 Om mätbrev finns, ska detta kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

5. Tidsprogram 

5.1 Första start är lördagen den 8 augusti kl. 11:00. 

5.2 Prisutdelning sker snarast möjligt efter sista båts målgång i Bösshamn. 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/bbs/


                                                                                                                   
 
 

6. Genomförande 

6.1 Seglingen kommer att genomföras med SRS-klasser. Kappseglingskommittén kommer 

att placera båtarna i lämpliga SRS-klasser. 

 

7. Kappseglingsområde 

7.1 Kappseglingen genomförs på Kinneviken. 

 

8. Banan 

8.1 Kappseglingen startas i Blombergshamn. 

8.2 Målgång sker i Bösshamn. 

8.3 Banan är en distansbana där den beräknade seglingstiden för snabbast båt är ca 3 timmar. 

 

9. Priser 

9.1 Priser till SRS-klassegrare. 

9.2 Utlottning av priser till fullföljande båtar. 

 

Datum: 2020-07-06 


