Inbjudan Klampenköret
Datum: 21/8 2021
Plats: Sundsvall
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: SRS, 606 (ingår som deltävling i 606 NorrCup)
Arrangör: Sundsvall-Njurunda Båtklubb (SNBK)
1.

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S,
Standardseglingsföreskrifter.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till
Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 17/8.

3.2

300 kr betalas till SNBK postgiro 51 77 20-9 eller Swish 1232136604
senast 17/8. Märk inbetalning med "Klampenköret" och skepparens
namn. Neptunkryssare och 606 som deltar både lördag och söndag
betalar 400 kr för bägge dagarna i samband med anmälan till
Klampenköret.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering på tävlingsdagen senast 9:45.

4.2

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

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter.
Kompletterande seglingsföreskrifterna läggs upp på tävlingen i Sailarena.
Annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella
anslagstavlan Sundsvall-Njurunda båtklubbs facebooksida (sidan finns

även speglad på www.snbk.org för de som inte använder facebook).
5.2

Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana,
eventuell banändring, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72.

6.

Tidsprogram
09:30-09:45 Registrering
10:00 Rorsmansmöte
10:55 Tid för första varningssignal
......
Sluttid c:a 15:00

7.

Genomförande

7.1

2 kappseglingar är planerade.

7.2

Regattan genomförs på banor enligt banskiss som erhålls vid
registrering.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna genomförs utanför Bredsand/Klampenborg.

8.2

Banan enligt banskiss består av naturliga rundningsmärken vid behov
kompletterat med stora cylinderbojar. Banlängd c:a 1 ½ timme.

10.

Poängberäkning
Lågpoängssystem enligt KSR A. Bägge seglingarna räknas.

11.

Priser
Pris kommer att utgå till de 3 främsta.

Datum: 2021-06-30

