Seglingsföreskrifter
Light Vessel Race 2021
Datum:

2021-09-11

Plats:

Skanörs Hamn

Tävlingens nivå:

Blå

Båtklass:

I: SRS
II: SRSs
III: SRS

SRS
Short Handed
Familjeklass

Tävlingen ingår i Öresund Cup 2021

Arrangör:

Skanörs Båtklubb

2.

Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1

Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan
på Skanörs Båtklubb senast lördag 11/9 kl. 09.00 men kommer även att
finnas på Sailarena på länken
https://www.sailarena.com/sv/se/club/skbk/light-vessel-race/ (Ändrat mot
vad som stod i inbjudan)

3.

Starten

3.1

Första båt startar kl 11:00. Övriga båtar startar vid tid angiven i
deltagarlistan.

3.2

Kappseglingen startas 11:00 för första båt, inga signaler ges. Ändrar
KSR 26.
Varje båt ansvarar därefter själv för att starta korrekt, tidigast vid den
tidpunkt som båten är tilldelad enligt bilaga ”Deltagarlista”. För tidigt
startande båtar markeras med flagga X och en ljudsignal

+ Signal

3.3

Regel 29 stryks. Kappseglingskommittén kommer att försöka anropa
segelnumret på båt som startat för tidigt på VHF kanal 74. Uteblivet eller
felaktigt anrop är inte grund för gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a.

3.4

För tidigt startande båt som ej startar om får ett tillägg om 60 minuter till
sin seglade tid.

4.

Banan

4.1

Start- och Mållinje är placerad norr om Skanörs hamn och markeras av
två gula bojar.

4.2

Banan anslås på anslagstavlan senast 11/9 kl. 09:30 samt på
https://www.sailarena.com/sv/se/club/skbk/light-vessel-race/

4.3

En båt som inte går i mål före 16:00 ges resultat utan förhandling som
om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

4.4

Båt som bryter under tävlingens gång ombeds meddela
tävlingsledningen på 0707-16 81 40 eller inne på sekretariatet.

6.

Protester och ansökningar om förhandling

6.1

Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in till
regattaexpeditionen eller skickas i som e-post till
kappsegling@skanorsbatklubb.se inom protesttiden och innehålla
uppgifter enligt KSR 61.2

6.2

Protesttiden är 30 minuter efter att den protesterande båten har gått i
mål.

6.3

Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås
senast 30 minuter efter att alla berörda båtar har gått i mål eller slutat
kappsegla. Kallelse kommer om så är möjligt också att skickas ut med epost.

Datum: Skanör 2021-09-10

Kappseglingsledare:

Jennie Frank Bergman
0705-49 20 42
kappsegling@skanorsbatklubb.se

Seglingsledare:

Gösta Eriksson
0707-16 81 40

Domare:

Lars Balkfors
0725-62 66 52

Kansli:

Gunnel Nilsson
0739-99 40 47

