Seglingsföreskrifter Sörmlandsregattan
Datum: 		
Tävlingens nivå:
Båtklass:		
Arrangör:		
Plats:				

2022-06-11
Grön
SRS, lägsta SRS 0,700
Trosa Båtklubb - Östertälje BK - Södertälje BS
Trosa Gästhamn – Trosa Skärgård

1.		 Ändringar i seglingsföreskrifterna
1.1
Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på SailArena (https://        
www.sailarena.com/sv/se/club/trbk/sormlandsregattan-2022/) senast kl. 09.00 tävlingsdagen.
2.		Starten
2.1		Första varningssignal kl. 11.25
		 Klass 1 startar 11.30-11.40
Klass 2 startat 11.50-12.00
2.2		 Starten genomförs med så kallat startfönster om 10 minuter. När startsignal ges har deltagare
tio minuter på sig att starta. Resultat baseras på båtens faktiska startid.
Båt som startar senare än 10 minuter efter startsignal får starttid angiven som om den startade
efter 10 minuter.
2.3

Startförfarande: Orange flagga med signal när startlinjen är lagd. Senast 10 minuter innan
första start. Flaggan sitter uppe under hela startförfarandet och är också den ena
begränsningen av startlinjen.
5 minuter innan start sätts plagga P med signal. När startfönstret öppnar tas flagga P ner      
med signal. När fönstret stänger ges signal.

3.		Banan
3.1
Startlinjen är placerad på Fågelöfjärden och är mellan en stång med orange flagga på
startfartyget och bansidan av startmärket, boj med gul och blå flagga.
3.2
3.3
3.4

Banan är en skärgårdsbana om ca 14 Nm. Se separat banbeskrivning.
En båt som inte går i mål före kl 17:00 ges resultat utan förhandling som om den inte har
  gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.
Avkortning av banan kan ske enligt KSR regel 32.2

3.5
En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta
		 kappseglingskommittén snarast möjligt.
Startbåt (Patrick Fällman): 070-519 22 69
Niklas: 073-946 66 99 (SMS)
4.		 Protester och ansökningar om förhandling
4.1
Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in till tävlingsledaren.
Kontaktas på telefon 073-9466699.
4.2

Protesttiden är 60 minuter efter att den protesterande båten har gått i mål eller kappseglings
kommittén har signalerat ingen mer kappsegling idag, vilket som är senast.

4.3

Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen meddelas via telefon/SMS.

5.		Priser
5.1
Vandringspriser skänkta av Boas till segrarna i respektiva klass.
Glas till de tre första i repsktive klass.
Prisutdelning vid Gästhamnen (litet tält).
Uppdaterad: 20220607
Seglingskommittén

