Inbjudan till Tjörn Runt by COWI lördagen den 18 augusti 2018
Klass: 505
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 med Appendix A och Appendix S. Klassregler för 505.

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 63.1: Seglingsnämnden förbehåller sig rätten att utan protestförhandling diskvalificera båtar
som inte följer banbegränsningarna.

1.3

Angående personlig flytutrustning kommer KSR 40 att användas.

2.

Reklam

2.1

Alla båtar ska, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av
arrangören, Stenungsunds Segelsällskap (StSS) på anvisad plats.

3.

Villkor för att deltaga

3.1

Deltagande klasser är 505.
Tjörn Runt by COWI är öppen för besättningar där en måste ha fyllt 18 år och ha ansvaret som
skeppare för båten enligt KSR 46.

3.2

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.

3.3

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

3.4

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.

4.

Anmälan till Tjörn Runt by COWI

4.1

Anmälan görs på StSS hemsida www.stss.se och skall vara StSS tillhanda senast den 13 augusti
2018.

4.2

Anmälningsavgiften är 450 kronor och skall vara på bankgirot/kontot senast 13 augusti 2018.

5.

Registrering och kontroll

5.1

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.

5.2

OBS! Startlista och nummerlapp utlämnas bara till skeppare för båten enligt KSR 46 eller till
person i besättningen.

5.3

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

5.4

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

5.5

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

6.

Seglingsföreskrifter

6.1

Seglingsföreskrifter lämnas ut i samband med registreringen.

7.

Tidsprogram

7.1

Varningssignal för första startgrupp ges lördagen den 18 augusti 2018 klockan 08.55. Övriga
starttider se program.

7.2

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

7.3

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).

8.

Kappseglingsområde och bana
8.1 Starten sker på Askeröfjorden
utanför paviljongen på Stenungsön.
8.2 En rapporteringsstation kommer
att finnas i sundet mellan Kårevik på
Tjörn och St. Dyrön utloppet på
Hakefjorden.
8.3 Målgång utanför klubbhuset på
Stenungsunds Segelsällskap.
8.4 Bojar kommer att läggas ut vid
grund som är särskilt svåra att
navigera runt samt vid en del trånga
passager för att öka
vägvalsmöjligheterna. Det innebär att
inget ansvar kan läggas på
tävlingsledning för respektive båts
navigering.

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.

10.

Förfrågningar

10.1

Allmänt:
StSS kanslis telefon 0303-676 60, e-post stss@stss.se
Mätfrågor, tekniska kommittén: Dennis Olsson, 0707-93 69 61

11

Kompletterande Information (bra att veta)

11.1

Plaketter från tidigare Tjörn Runt finns att köpa på tävlingsexpeditionen.

11.2

Informationsträffar kommer att genomföras under fredagen den 17 augusti 2018.

VÄLKOMNA
Tävlingsledningen för Tjörn Runt by COWI

