Inbjudan 52:a Light Vessel Race
Börje Nilssons Minnesregatta
Datum:

2021-09-11

Plats:

Skanörs hamn

Tävlingens nivå:

Blå

Båtklass:

I: SRS
II: SRSs
III: SRS

Arrangör:

Skanörs Båtklubb

SRS
Short Handed
Familjeklass

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2

Följande ska finnas ombord på deltagande båt:
- Sjökortsplotter och relevanta sjökort
- Mobiltelefon
- Ankare
- Brandsläckare om spis, elsystem eller motor finns ombord
- Hink med lina
- Länspump
- Säkerhetssele
- Kompass

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 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.

1.6

Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av
regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona
pandemin samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet
eller kappseglingskommittén. En tävlande som bryter mor detta kan

straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt. KSR 36 gäller inte
för brott mot denna regel.
2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande
senast 2021-09-11. Detta gäller ej familjeklassen. Vid avsaknad av
mätbrev sätter seglingskomittén ett SRS tal.

2.3

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 15 år det år tävlingen
genomförs.

2.5

Men anmälan godkänns att de tävlandes namn får publiceras i media.
Tävlandes namn publiceras i deltagarförteckning, resultat samt kan
publiceras i reportage, rapporter, bilder och filmer från tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 8 september 2021. Anmälan
ska innehålla uppgifter om båttyp, SRS eller SRSs, klass, båtens namn,
segelnummer, skepparens namn och adress, båtklubb, telefonnummer
och mailadress.

3.2

Anmälningsavgiften är 400kr och betalas via Sailarena.

3.3

Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av
segelkonfiguration ska anmäla sitt val till
kappsegling@skanorsbatklubb.se senast 48 timmar före första start.

3.4

Efteranmälan kan göras i samband med registrering mot förhöjd
anmälningsavgift (+100kr) men senast kl. 09.00 på startdagen.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras på
tävlingsexpeditionen senast lördagen den 11 september 2020 kl. 09:30
men med fördel i Sailarena innan dess.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap,
eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras
avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.5

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande
av kappseglingskommittén.

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas
tillgängligt på
https://www.skanorsbatklubb.se/Kappsegling/LightVesselRace2021/
samt på den officiella anslagstavlan på Skanörs Båtklubb.

5.2

Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända
information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 74

6.

Tidsprogram

6.1

Fredag 10 september
Deltagande båtar som anländer dagen innan tävlingsdagen behöver ej
erlägga hamnavgift.

6.2

Lördag 11 september
08:30-09.30 registrering och utdelning av seglingsföreskrifter på SKB´s
tävlingsexpedition.
09:30 skepparmöte. Med hänsyn till Corona-restriktioner hålls
skepparmötet utomhus.
11:00 Första start
Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång.
Grillmästaren tänder grillen i samband med prisutdelningen och mat
erbjuds till självkostnadspris.

6.3

Söndag 12 september
Reservdag. Program enligt lördag.

7.

Genomförande

7.1

Jaktstart dvs. båtarna startar efter sitt SRS tal, lägst tal startar först. Detta
medför förhoppningsvis en samlad målgång vid Skanörs Hamn.

7.2

Startlinje är mellan de gula bojarna Norr om Skanörs Hamn. Mållinje
likaså.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingen genomförs i Öresund utanför Skanörs hamn.

8.2

Banan består av fasta och för tävlingen utlagda märken.
Bansträckning anges senast 09:30 på anslagstavlan. Banans längd
anpassas för att erhålla seglad tid omkring 4 timmar. Familjeklassen
seglar en kortare bana.

9.

Protester och straff

9.1

Protesttid 30 minuter efter en båts målgång.

10.

Poängberäkning

10.1 En båts beräknade starttid baseras på dess SRS tal tillsammans med
gällande vindstyrka. Vid optimal segling kommer alla båtar att gå i mål
samtidigt.
10.2 Målgångstid som pga vindförändringar avviker med mer än +/- 15%
kan komma att räknas om.
11.

Priser

11.1 Priser utdelas per var 4:e deltagande båt i klass och till sammanlagda
totalvinnaren (uträknat enligt SRS)
11.2 Lagtävlingen: Vandringspris
11.3 Pris till Börje Nilssons minne utdelas till totalsegraren

Datum: 2021-08-14

