Inbjudan till kappseglingen Höstrusket
Datum: 18 september 2021
Plats: Start och mål vid Karlskrona SS, Dragsö, Karlskrona
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: SRS
Arrangör: Karlskrona Segelsällskap − KNSS
1. Regler
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR).
1.2. Även SRS regler för shorthanded SRS(s) tillämpas.
1.3. KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av
segel samt användning av autopilot är tillåtet.
1.4. En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta
sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.
1.5. KSR 40.1 (personlig flytutrustning) gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men
den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig
under däck. 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. Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.2. Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande vid
registreringen.
2.3. Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en
klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.
2.4. Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 18 år det år tävlingen genomförs.
3. Anmälan
3.1. Anmälan på anmälningslista uppsatt på KnSS anslagstavla vid tävlingsexpeditionen
eller e-mail till lars.moller@telia.com senast 16 september 2021.
Efteranmälan fram till rorsmansmötet, varvid gäller SRS med flygande försegel.
3.2. Shorthand kan ändras fram till registreringen.
3.3. Anmälningsavgiften är 100 kr per båt och betalas vid registreringen kontant eller
med Swish till nummer som anslås utanför tävlingsexpeditionen innan
rorsmansmötet.
3.4. Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av segelkonfiguration ska
anmäla sitt val senast 16 september 2021.
4. Registrering och besiktning
4.1. Registrering vid tävlingsexpeditionen innan rorsmansmöte kl. 10.00.

4.2. Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, och båtens
mätbrev eller motsvarande.
5. Seglingsföreskrifter och information
Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på
KSS hemsida (flik Kölbåt/Höstrusket) samt på anslagstavla utanför
tävlingsexpeditionen i KSS klubbhus.
6.

Tidsprogram
Tävlingsexpeditionen är öppen från 09.30
Rorsmansmöte kl 10.00
Första start kl. 11.00.
Maximitiden för samtliga deltagare är till kl. 17.00.
Protesttiden är 30 minuter.
Prisutdelning ca en timme efter målgång vid grillplatsen

7. Kappseglingsområde och bana
7.1. Inomskärsbana i Karlskrona skärgård med start och mål vid Dragsö.
Banan kan göras kort, vilket i så fall anges vid rorsmansmötet. Kort bana anges med
flaggsignal vimpel 1.
Mållinjen är samma som startlinjen.
7.2. Banbeskrivning se nästa sida.

Viktig information med hänsyn till COVID-19 situationen
Rorsmansmötet hålls utomhus utanför klubbhuset. Håll avstånd mellan besättningarna.
I år kan vi inte ordna någon gemensam seglarfrukost eller grillning efter seglingen.

Datum: 2021-08-19

Banbeskrivning Höstrusket
Märke

Start

Ordinarie
bana

Kort bana

Tages om

Tages om

KSS ordinarie start/mållinje

2

Pelarboj NO Rollsö

BB

BB

3

Röd prick VSV Saltöhammar fyr

SB

SB

4

Västmärke SV Saltöhammar fyr

BB

BB

5

Ostmärke NO Hasslö

BB

BB

6

Punktmärke ONO Länsman

SB

BB

7

Grön prick N Kungsholmen

BB

--

8

Nordmärke V Kuttaskären (Lassagrund)

BB

--

9

Sydmärke S Länsman

SB

--

10

Röd prick VSV Saltöhammar fyr

BB

BB

11

Pelarboj NO Rollsö

SB

SB

Mål

KSS ordinarie start/mållinje

Banskiss. Kort bana anges med streckad linje.

Med tack till våra sponsorer

