Inbjudan till Tjörn Runt by COWI lördagen den 18 augusti 2018
Arrangerad av Stenungsunds Segelsällskap
1.

Regler

1.1

Tjörn Runt by COWI genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de definieras i
Kappseglings-reglerna (KSR) 2017-2020. Klassregler för enskrovsbåtar respektive
flerskrovsbåtar (SRS) samt med nedanstående i 1.2 angivna ändringar.

1.2

Följande ändringar av reglerna gäller:
KSR 29.1 och Appendix A 5: Båt som under sista minuten före sin start befinner sig på bansidan
av startlinjen eller dess förlängningar erhåller ett tidstillägg på 5 % på egen seglad tid.
KSR 28.1: Båt som gått i mål får inte ånyo passera mållinjen.
KSR 63.1: Kappseglings kommittén förbehåller sig rätten att utan protestförhandling diskvalificera
båtar som inte följer banbegränsningarna.
KSR 41: ”För att ta sig loss från efter att gått på grund eller för att uppfylla segelfartygs
skyldigheter gentemot andra fartyg i trånga farleder får båt ta emot hjälp från utomstående och
använda motor.

1.3

Angående personlig flytutrustning kommer KSR 40 att användas.

2.

Villkor för att deltaga

2.1

Deltagande klasser är Flerskrovs båtar och Kölbåtar.
Tjörn Runt by COWI är öppen för alla typer av kölbåtar och flerskrovs båtar av en längd minst 4,5
meters och med minst två personers besättning, varav en måste ha fyllt 18 år och vara person
som har ansvaret (skeppare) för båten enligt KSR 46.

2.2

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. KSR 4. StSS accepterar inget ansvar för sak- eller
personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.3

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4

Deltagande båtar skall finnas med i SRS tabellen eller ha ett eget giltigt SRS mätbrev utfärdat
av SSF 2018. Mätbrev från 2017 och äldre måste förnyas. Mätbrev skall finnas tillgängligt på
SSF:s hemsida, senast den 13 augusti 2018 kl. 18.00. Observera att SSF’s handläggningstid för
mätbrev är minst 10 dagar (alla giltiga mätbrev finns på SSFs hemsida).

2.5

Båt, som inte uppfyller dessa krav är välkommen att deltaga i egen crusingklass/startgrupp.
Sådan båt får seglad tid och inräknas inte i det totala resultatet för respektive bana.

2.6

I enlighet med SRS reglernas A.4.3 gäller följande:
• En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-mätbrev eller båtdatablad för kappsegling utan
undanvindsegel får anmälas utan sådana segel. En sådan anmälan skall ske senast den
13 augusti 2018.
• En båt med högst två personers besättning kan deltaga i dubbelhanded-klassen och får
då kappsegla med ett SRS-tal för “shorthandedkappsegling”.

2.7

Eventuella besättningsbegränsningar se SRS-reglerna C.5

2.9

Skepparen ansvarar för att båten har eget giltigt mätbrev alternativt finns angiven i SRS-tabellen
Att delta med en båt som standardbåt trots att den är avvikande eller att anmäla felaktiga uppgifter
kan komma att bedömas enligt KSR 2 alternativt 69.

2.10

Alla båtar ska, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av
arrangören, Stenungsunds Segelsällskap (StSS) på anvisad plats. Svenska Seglarförbundet
(SSF):s licensbestämmelser för reklam ska följas.

2.11

Varje båt ska vara försedd med följande: Sjökort, kompass, pyts, ändamålsenligt ankare med
kätting och/eller lina, anordning för mistsignalering, kniv, förbandslåda, två ficklampor,
nationsflagga, protestflagga, en flytväst/jacka per ombordvarande, anordning för båtens
framdrivande utan segel samt seglingsföreskrifter och startlista.

3.

Anmälan till Tjörn Runt by COWI

3.1

Anmälan görs på StSS hemsida www.stss.se och skall vara StSS tillhanda senast den 13 augusti
2018.
Anmälningsavgiften är beroende av vilket SRS tal din båt har i grundstandard
SRS-tal

Anmälningsavgift
t.o.m. 2018-08-13

För Kölbåtar och Sportbåtar från - 0,869

SEK 440 kr

från 0,870 - 0,939

SEK 660 kr

från 0,940 - 0,999

SEK 770 kr

Från 1,000 - 1,059
Från 1,060 Flerskrovsbåtar upp till 1,649

SEK 880 kr
SEK 1 100 kr
SEK 440 kr

Flerskrovsbåtar från från 1,650 SEK 880 kr
Anmälningsavgiften skall vara på bankgirot / kontot senast 13 augusti 2018.
3.2

Anmälan till lagkappseglingen kan göras på hemsidan och på fredagen den 17 augusti i samband
med registreringen se pkt 4.1. Anmälningsavgiften per lag är SEK 300 utöver anmälningsavgiften
för varje enskild båt.

4.

Registrering och kontroll

4.1

Registrering och avhämtande av Seglingsföreskrifter, Startlista och nummerlappar skall ske
fredagen den 17 augusti 2018 kl 13.00 - 23.00 eller lördagen den 18 augusti 2018 kl 07.00 - 09.00
på Stenungsunds segelsällskap, Stenungssund.

4.2

OBS! Startlista och nummerlapp utlämnas bara till person som har ansvaret (skeppare) för båten
enligt KSR 46 eller till person i besättningen.

4.3

Båten skall vid registrering vara tillgänglig för besiktning och kontroll och inte vara belägen mer än
7 distansminuter från tävlingsexpeditionen.

4.4

Stickprovskontroll av att båt överensstämmer med reglerna kan komma att göras innan och efter
tävlingen.

4.5

Utrustning som avviker från föreskrivna regler kan komma att omhändertas och återfås på
expeditionen efter genomförd segling.

5.

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifter lämnas ut i samband med registreringen

6.

Tidsprogram

6.1

Varningssignal för 1:a startgrupp ges lördagen den 18 augusti 2018 klockan 08.55 Övriga
starttider se seglingsföreskrifter .

6.2

Prisutdelning kommer att ske kl 22.00 lördagen den 18 augusti 2018 på Stenungsbaden Yacht
Club.

6.3

Deltagande i Tjörn Runt by COWI sker på egen risk, varför deltagarna inte kan räkna med att
tävlingen avbryts på grund av hårt väder. Risk för hårt väder över 12 m/s meddelas genom att
signal “R” hissas vid startplatsen (röd flagga med gult kors).

7.

Kappseglingsområde och banor

Banor
7.1
Starten sker på Askeröfjorden utanför paviljongen på Stenungsön. Målgång sker i Stigfjorden
väster om ön Y kullen.
7.2 Deltagare på Classic
banan. Skall passera mellan
St. Dyrön och Tjörn
7.3 Deltagare på Coastal
banan Skall passera mellan
St. Dyrön och Tjörn,
Styrbordrundning runt
Hättebergets fyr samt
passera väster om Dynan
Pynten.
7.4 En rapporteringstation
kommer att finnas i sundet
mellan Kårevik på Tjörn och
St. Dyrön utloppet på
Hakefjorden.
7.5 Valet av bana är fritt. I
anmälningsmodulen väljer
seglarna själva om de vill
segla Classic eller Coastal
banan. Kan ej ändras efter
den 13 augusti. Deltagare i
Crusing klassen seglar
Classic banan

7.6

Max segelfri höjd är 32 meter norr Vannholmarna.

7.7

En mellantidsstation kommer att finnas vid inloppet till
Stigfjorden (se sjökort 933) i sundet mellan Vannholmen
och Lyr.

7.8

Banbegränsning kommer att gälla i sundet mellan
Björholmen och Vannholmen.

7.9

Vid avkortning av banan kommer mellantidsstationen att
vara målgång.

7.10

Avkortningen av banan kommer att markeras med flagga
S på Klädesholmen, vid inloppet i Kyrkesund, västra
sidan av Vannholmen samt på målfartyg.

7.11

Bojar kommer att läggas ut vid grund som är särskilt svåra att navigera runt samt vid en del
trånga passager för att öka vägvalsmöjligheterna. Dessa bojar innebär dock att inget ansvar kan
läggas på tävlingsledning för respektive båts navigering.

8.

Lagtävling
Lag om tre båtar från samma båtklubb kan anmäla sig till en lagtävling. Båtarna skall ingå i olika
startgrupper.

9.

Priser

9.1

Varje båt som har registrerat sig erhåller en Tjörn Runt-plakett.

9.2

I varje båttyp som samlar mer än 10 st. deltagare delas ett båttypspris ut.

9.3

Ett pris per var femte startande delas ut i varje startgrupp. I startgruppen för de som inte har SRStal eller mätbrev kommer priser att lottas ut.

Kompletterande Information (bra att veta)
Förfrågningar
Allmänt:
StSS Kansli telefon 0303-676 60, e-post stss@stss.se
Mätfrågor, tekniska kommittén: Dennis Olsson, 0707-93 69 61
Sjösättning.
Beställning av tid för sjösättning kontakta Ola Börjesson tel. 070-721 08 31. Kostnaden för
sjösättning och upptagning är SEK 500. Ett lyft kostar SEK 300.
Plaketter från tidigare Tjörn Runt finns att köpa på tävlingsexpeditionen.
Informationsträffar kommer att genomföras under fredagen den 17 augusti 2018.

VÄLKOMNA
Tävlingsledningen för Tjörn Runt by COWI

