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Kvarnvikens Båtsällskap distanskappsegling Ärtskär Runt

Inbjudan för SRS Regatta/Kappsegling enligt SRS reglerna

Datum: Söndag 25 Augusti 2019

Arrangör: Kvarnvikens Båtsällskap

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.
Seglingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter kommer att finnas på den
officiella anslagstavlan placerad på hemsidan
http://www.kvarnviken.com/index.php?option=com_content&view=article&id=302&I
temid=429&lang=sv

1.2 Tävlingen är öppen för SRS enskrov standard och SRS enskrov shorthand. Deltagande
båtar skall finnas med i SRS-tabell eller ha ett giltigt SRS-mätbrev utfärdat av SSF
2019. Eventuella korrigeringar av anmälan mottages senast 24 timmar före start.

Följande undantag kommer att tillämpas: Båt som inte uppfyller dessa krav kommer
att tilldelas ett godtyckligt SRS-tal i samråd med seglingsledningen och deltar utom
tävlan.

1.2.1 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 24 timmar före start till seglingsledningen.

 1.2.2 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
shorthanded kappsegling (SRSs).
Detta ska anmälas senast 24 timmar före start till seglingsledningen.

1.3  Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.

1.3.1 Alla båtar skall bära reklam för Liros cup.

1.4 Svenska Seglarförbundets föreskrift:
En tävlande som har lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln
gäller inte:
a) vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning,
b) 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.

Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser för reklam.

1.5  En båt som tjuvstartar och inte uppmärksammar detta genom att vända och starta rätt
får ett tidstillägg på 10% av båtens beräknade tid.

2  Information till Tävlande
2.1       Information till deltagarna anslås på den officella anslagstavlan som är placerad på

KBS hemsida
http://www.kvarnviken.com/index.php?option=com_content&view=article&id=302&I
temid=429&lang=sv samt på väggen utanför KBS expedition.

2.2   Seglingsföreskrifterna med banbeskrivning kommer tillsammans med startlista att
finnas på Kvarnvikens Båtsällskap hemsida senast den 23 augusti klockan 18:00.

2.3  Kontakt med Tävlingsledningen.
olofgranander@gmail.com eller 070-3415222 Olof Granander eller 0734126160 Guy
Taylor

3  Anmälan
3.1   Anmälan ska göras senast 2019-08-21 via Sailarena.

https://www.sailarena.com/sv/se/club/kbs/artskar-runt2/

3.2   Anmälan ska innehålla uppgifter om: Namn, Efternamn, Sailarena ID, E-post, telefon,
Klubb, Båttyp. Båtnamn, segelnummer samt SRS-mätetal eller eventuellt SRS-
mätbrev

3.3  Anmälningsavgiften är 250:- till och med 21 augusti. Därefter efteranmälan 400:- till
och med den 23 augusti som är sista dag för anmälan. Anmälningsavgiften betalas till
Swish nr 123 254 21 73 eller genom överföring till konto 8327-9, 693 520 318-9. På
betalningen måste anges namn och segelnummer. Anmälan är giltig först när
anmälningsavgiften är betald.

4. Signaler visade på land
4.1  Inga signaler kommer att visas på land.

5  Tidsprogram
5.1  25 augusti 2018

10:00-10:45 Registrering i startområdet. Detta sker genom att man seglar upp till
startbåten och får en kvittens av startbåten att startbåten uppfattat att
deltagande båt är på plats.

10:55         Tidigast tid för första varningssignal

Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång



5.2  Efter målgång sker återsamling och prisutdelning vid KBS

6.  Klassflaggor
6.1 Startlista

Första start planeras till klockan 11.00. Antalet startgrupper kommer att bestämmas av
antalet deltagande båtar. Startlista och klassflaggor publiceras på den officiella
anslagstavlan senast den 24 augusti klockan 20.00

7.  Banorna
7.1  Kappseglingarna genomförs med start S Lambarön, Lambarfjärden samt farvattnen S

därom samt mellan Hässelbyholme och KBS.

7.2  2-3 banalternativ kommer att finnas angivna i seglingsföreskrifterna. Banalternativ 1
seglas om inget annat anges från startbåten. Arrangören kommer välja banalternativ
för att seglad tid för långsammaste båt förväntas bli så nära 4 timmar som möjligt.

7.3  Banbeskrivningarna ska finnas på SF.

8.  Priser
8.1.   Prisutdelning. Direkt efter avslutad segling och protesttidens utgång.

8.2 Individuella priser till plats 1, 2, 3 och lottpriser (För att få lottpriser deltagande måste
vara på plats). Lottpriser inkluderas priser från Liros och en 5000 kr presentkort från
Hjertmans
Vandringspriset ”Ärtbössan” till den klubb som har de tre bäst placerade båtarna.

9.  Övrigt
Efter tävlingen bjudas det korv/hamburgare, dryck. Mellan/Starköl till självkostnadspris.

Deltagare är välkomna att förtöja efter seglingen vid IRS-bryggor ( ca 300 m N om KBS
hamn) i första hand, eller i mån av plats vid KBS på lediga platser för deltagande vid
prisutdelning och After-sail. För förtöjning på lördag kväll inför kappseglingen vänligen
kontakta Tävlingsledningen

Välkomna!

Kappseglingkommittén KBS

Tävlingsledare: Olof Granander
Seglingsledare: Guy Taylor

Datum: 2019-07-30


