Inbjudan Sörmlandsregattan
Datum:		 2022-06-11
Tävlingens nivå:
Grön
Båtklass:		
SRS, lägst 0,700
Arrangör:		
Södertälje BS, Trosa BK, Östertälje BK
Plats:			
Trosa Gästhamn - Trosa Skärgård
Tävlingen ingår i TBKs KM. SBKs KM och SBS KM.

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, 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. 09:30 tävlingsdagen.

1.4

En båt med högst två personer ombord får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded-kappsegling
(SRSs).
Detta skall anmälas senast kl. 09:30 tävlingsdagen.

1.5

Mobiltelefon eller VHF skall finnas ombord.

1.6

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 protest-kommittén finner lämpligt.

1.7

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.

1.8

KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel 		
samt användning av autopilot är tillåtet.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande
myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2022-06-07 via formulär på https://www.sailarena.com/
Även länkat från flera klubbars hemsidor och Tangosailing.nu

3.2

Anmälningsavgiften är 250.Betalas via Swish till: 073-9466699.
I meddelande skriv ”Sörmland” och skepparens namn.
Har du inte Swish? Kontakta segling@trosabatklubb.se
Notera att anmälan inte är godkänd förrän avgiften är betald.

3.3

Efteranmälan kan göras fram till tävlingsdagens morgon,
senast kl. 09:30 mot förhöjd avgift 350:-

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (Troligen ett mindre partytält i gästhamnsområdet) senast 09:30 tävlingsdagen.
Tävlande kan ansluta direkt till startområdet. Registrering sker då via SMS-meddelande till
073-9466699. Text: ”segelnummer” och ”OK”, senast 09:30 tävlingsdagen.

4.2

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifter och annan information publiceras på tävlingens Sailarena-sida, även
länkad från klubbarnas hemsida och Tangosailing.nu OBS! Ingen utdelning av dokument på
sekreteriatet.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Registrering: 9:00-9:30
Informationsmöte: 9:30
Tid för första varningssignal 11:25		
Prisutdelning ca 90 minuter efter sista båts målgång.
After Sail och grillning i samband prisutdelning.

7.

Genomförande

7.1

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.

7.2

Startgrupper/klassindelning baseras på deltagarnas högsta SRS-tal (oftast med flygande segel
och ”full crew”) oavsett med vilka segel eller besättning den är anmäld.

8.

Banan

8.1

Banan är en skärgårdsbana om cirka 14 Nm. Start och mål på Fågelöfjärden. Separat banbeskrivning publiceras på hemsidan. https://kappseglingar.wordpress.com/

9.

Poängberäkning

9.1

Vandringspriset Utmaningen delas ut till bästa klubb. Klubbens tre bästa resultat räknas samman enligt KSR Appendix A.
Om klubben inte har minst tre deltagare ges poäng lika med antalet deltagare i största klassen
+1.
Vid lika slutpoäng mellan en eller flera klubbar avgör följande i tur och ordning: 1. Deltagande i båda klasserna. 2. Klubbens antal deltagare totalt. 3. Klubbarnas individuella placeringar.
Det vill säga flest förstaplaceringar, flest andraplaceringar och så vidare.

10.

Priser

10.1

Priser i form av whiskeyglas till de tre första i respektive klass.
Vandringspris, skänkt av Boa’s Industriservise, till segraren i respektive klass.
Vandringspris till bästa klubb.

Uppdaterad Datum: 2022-05-07

Bilaga till inbjudan.
Plats: Trosa Gästhamn
Tävlingens bas är Trosa Gästhamn. Här kan du ligga med akterstolpar eller boj på östra sidan om
å-promenaden alternativt långsides på västra sidan om den samma.
I skrivande stund vet vi inte vilka avgifter som gäller.
Regattaexpedition har tidigare varit vid dansbanan. Den är riven. Troligen sätter vi upp ett mindre
partytält på gräset vid gästhamnsbryggorna.
Trosa Marknad
Trosa Marknad arrangeras varje år, andra lördagen i juni. Lions Club Trosa är arrangör.
Marknaden samlar runt 300 knallar och fyller gatorna från Trosa Torg ner mot hamnområdet.
Marknaden håller öppen 9:00-17:00
www.lionstrosa.se
Tänk på detta om du kommer med bil!
Tänk på att det är väldigt mycket trafik i samband med marknaden. Vissa gator är avstängda och det
kan vara långa köer.
Orkar ni promenera så kan man parkera vid industriområdet, eller på andra sidan ån,
vid Trosa Båtklubb.
Övrig information
Hemsidan: https://www.sailarena.com/  Sök på Sörmlandsragattan 2022
Anders Österberg Södertälje BS: anders@styroreglervent.se
Niklas Qvarnström Trosa Båtklubb: niklas@tangosailing.nu
Lars Sundin Östertälje BK: evaosasse@gmail.com

