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Inbjudan
Kappsegling: Orust Runt 2022
SRS Kölbåt, SRS Shorthanded
Datum:

2022-06-04

Arrangör:

Segelsällskapet Viken-Ägir

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.
Tävlingen är öppen för SRS-klass och SRS-shorthanded
En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana
segel. Detta ska anmälas senast 2020-06-01.
En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 2020-06-01.
Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller
inte.
En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

2.

Villkor för att delta

2.1

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

2.2

Varje tävlande 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 regattan.

2.4

Tävlingen avses genomföras för att minimera risken för Covid 19 smitta. Därför
håll inget publikt skepparmöte eller hålls någon prisutdelningsceremoni i anslutning till detta evenemang.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2022-06-01 till:
Göran Johnsson, Mail: goran-johnsson@telia.com, Tel: 0701-711367

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Skeppare, Båttyp, Båtnamn, Segelnummer, Segelsällskap, SRS-tal, Mätbrevsnummer (om det är aktuellt), Klass (SRS eller SRS Shorthanded), samt mobilnummer
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3.3

Anmälningsavgiften är 200 SEK och betalas vid registreringen

4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras via SMS till tel: 0701-711367 senast 2022-06-03 kl 16:00

4.2

Betalning skall ske med Swish till tel: 0701-711367 senast 2022-06-03 kl 16:00

4.3

Mätbrev ska kunna mailas till anmälansmail innan en båt kappseglar om detta
krävs.

4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.

4.6

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

5.

Tidsprogram

5.1

Program 2022-06-03
16:00 Senaste tid för registrering
18:00 Seglingsföreskrifter och beräknade starttider mailas till deltagande båtar
20:00 Båtar kan ringa in frågor till 0701-711367

5.2

Program 2022-06-03
09:25 Tid för första varningssignal för planerad start för 1:a startande båt kl 9:30
Målgång på Gullholmen planeras under dagen eller kvällen.

5.2

1 kappsegling är planerad.

6.

Genomförande

6.1

Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS), vilket innebär enskild starttid för
varje båt och KSR 26 ändras därmed enligt följande.
Varje båt ansvarar själv för att starta korrekt, tidigast vid den tidpunkt som anges
i startlistan.
Varningssignalen är flagga som visas tillsammans med en ljudsignal fem minuter före starttiden för första båt i startlistan.
Startsignalen är respektive båts starttid enligt startlistan, ljudsignal används inte.
Varningssignalen tas ner, tillsammans med en ljudsignal, vid starttiden för sista
båt enligt startlistan.
Regel 29 stryks. Kappseglingskommittén kommer att försöka ropa upp numret
på båt som startar för tidigt, inom 1 minut efter för tidig start, på VHF kanal 72
alternativt båtens mobilnummer för anmälan.
Uteblivet, felaktigt eller ej hörsammat anrop är inte grund för gottgörelse.
Vid målgång antecknar varje båt sin målgångstid och skickar den med SMS till
tel 0701-711367 med angivande av aktuell båt.

6.3

6.4

© SSF 2017

6.4

Skulle båt bli tvungen att bryta skickas SMS till tel 0701-711367 med angivande
av aktuell båt samt tid för brytning samt skäl för brytning av tävling.

6.6

Resultatlista skickas ut med mail efter sista båts målgång och utgången protesttid.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs från Rödön i Byfjorden till Gullholmen väst om
Orust.

8.

Banan

8.1

8.4

Banan är en distansbana medsols runt Orust med start utanför Rödön i Byfjorden
och mål vid Gullholmen utanför Orust.
Syd om Hästholmen
Väst om Fjordebåden. Strax efter Stigfjorden
Väst om Björniskärs kummel
Mål vid Gullholmen

9.

Protester och straff

9.1

720 graders sväng gäller.

11.

Priser

11.1

Om målgångstid för första båt faller utanför målgångsmarginalen räknas verklig
seglad tid om till korrigerad tid med aktuellt SRS-tal.
Priser delas ut till den bästa femtedelen av de startande båtarna i varje klass
(SRS / SRS shorthanded).
Dessutom utdelas pris till bästa ungdomsbåt med en besättning där alla är under
26 år.
Prisutdelningen planeras ske på SS Viken-Ägirs årsmöte om detta då är möjligt.

8.2

12.

Regler för stödpersoner

a)

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

13.

Övrig information

13.1

Varje deltagare får själv stå för eventuella hamnavgifter i Uddevalla och vid
Gullholmen.
På Gullholmen finns mataffär Tempo Gullholmen samt restaurang Skottarn

13.3

Vid frågor ring Göran Johnsson 0701-711367

Datum: 2022-05-29
Namn: Göran Johnsson

