
Seglingsföreskrifter  
  
Tävling:  Corsa   alla   Corona   -   i   stället   för   Sörmlandsregattan  
Klass: SRS   Shorthanded    

  
Datum:  2020-06-13  
  
Arrangör: Trosa   BK,   Södertälje   BS,   Östertälje   BK  
  
  
1.  Regler  
  
1.1   Tävlingen   genomförs   i   överensstämmelse   med   reglerna   såsom   de   är   definierade   i  
Kappseglingsreglerna   (KSR),   samt   SRS-reglerna.   
 
1.2   Båt   som   ej   innehar   någon   form   av   giltigt   SRS-tal   kan   tilldelas   ett   godtyckligt   SRS-tal   av  
seglingsledningen.   En   sådan   båt   kommer   dock   inte   att   räknas   in   i   den   officiella   pris-   och  
resultatlistan.   
 
1.3   En   båt   med   ett   alternativt   SRS-tal   i   mätbrev   eller   båtdatablad   för   kappsegling   utan  
flygande   segel   får   anmälas   utan   sådana   segel.   Detta   skall   anmälas   senast   kl.   08:00  
tävlingsdagen.   
 
1.4   Max   2   personer   ombord,   shorthanded.   Mättal   från   SRSs   används.   
 
1.5   KSR   regel   52   gäller   ej.   
 
2.  Information   till   deltagarna  
  
2.1   Information   till   deltagarna   anslås   på   den   officiella   anslagstavlan   som   är   digital   och   hittas  
på   tävlingens   sida   på   Sailarena.  
   
3.  Ändringar   i   seglingsföreskrifterna  
  
3.1   Ändringar   i   seglingsföreskrifterna   anslås   senast   kl.   21.00   fredag   2020-06-12.  

  
3.2    Ändringar   i   tidsprogrammet   anslås   senast   kl.   21.00   fredag   2020-06-12.  
  
4.  Signaler   visade   på   land  
  
4.1   Inga   signaler   visas   på   land.  

  
  

5.  Tidsprogram  
  
5.1   Program   



20200613   kl   10:30   -   Rikttid   för   första   start.  
  

6.  Start   och   Genomförande  
  
6.1   Jaktstart.   Tävlande   får   starttid   tilldelad   och   har   själv   koll   på   start   och   målgång.  
Målgångstid   SKALL   skickas   via   SMS:   073-9466699   senast   30   minuter   efter   målgång.  
Resultat   baseras   på   seglad   tid   multiplicerat   med   SRS-tal.  
Start   och   mål   sker   vid   ett   märke.   Passera   detta   så   nära   som   möjligt.   Start-   respektive  
mållinje   är   en   tänkt   linje   vinkelrätt   mot   banans   riktning.  
  
7.  Banan  
 
7.1   Banan   är   en   skärgårdsbana   om   max   25   Nm.   Sträckningen   kan   gå   över   öppna   vatten.  
Start   och   mål   vid   Knytnäven.   Separat   banbeskrivning   kommer   att   publiceras   på   tävlingens  
hemsida   senast   kl.   21:00   dagen   före   start.  
 
  
8.  Tidsbegränsningar  
  
8.1   Eventuella   tidsbegränsningar   anges   i   banbeskrivningen.  

  
9.  Protester   och   ansökningar   om   gottgörelse  
  
9.1   Eventuella   protester   ska   meddelas   tävlingsledningen   via   SMS.  

 

9.2   Protesttiden   är   30   minuter   efter   egen   målgång.  

 

9.3   Eventuell   protestförhandling   hålls   vid   senare   tillfälle   via   telefon/videolänk.  

  
10.  Säkerhet   

 
10.1   En   båt   som   startar   men   utgår   och   en   båt   som   inte   kommer   till   start   ska   underrätta  
kappseglingskommittén   om   det   så   snart   som   möjligt.   073-9466699  

 
10.2   Mobiltelefon   eller   VHF   skall   finnas   ombord.   Helst   ska   varje   besättningsmedlem   ha   en  
telefon   på   sig   i   vattentätt   fodral.  
 
11  Priser  
11.1   Inga   priser   delas   ut.  

  
12  Regler   för   stödpersoner  

  
a)  Stödpersoner   ska   följa   Svenska   Seglarförbundets   säkerhetskodex.  

  



b)  Stödperson   ska   följa   KSR   1,   2   och   55   samt   inte   utsätta   en   tävlande   för   risk  
att   bryta   mot   KSR   41.  

  
c)  Under   kappsegling   får   en   stödperson   inte   vara   närmare   en   tävlande   än   50  

meter,   utom   när   stödpersonen   agerar   enligt   KSR   1.1.  
  

  
  
Uppdaterad   Datum:    2020-06-10  
 
 
 
 
Bilaga:  
 
Tips   vid   målgång.   Vid   målgång   ska   varje   deltagare   ansvara   för   sin   egen   tidtagning.   SMSa  
din   tid   till   tävlingsledningen   så   snart   som   möjligt,   dock   senast   30   minuter   efter   din   målgång.  
Segelnummer   och   klockslag.  
 
För   de   som   gillar   appar   i   telefon   finns   en   app   som   heter    Timestamp   Camera   Basic .   Med   den  
kamera-appen   kan   man   få   med   klockslag,   datum   med   mera   i   bild.   Då   kan   man   fota  
målmärket   vid   målgång   och   samtidigt   ha   tiden   i   bild.   Bara   att   skicka   till   tävlingsledning.  
 
Tävlande   som   råkar   befinna   sig   i   start   och   målområdet   kan   ju   om   möjligt   ha   lite   koll   på  
andras   tider.  
 
073-9466699  


