Inbjudan för Grebbestadsregattan
Tävling: Grebbestadsregattan
Klasser: SRS -kölbåt
Datum: 2018-07-08
Arrangör: BJK. Bohuslänska Jaktklubben Grebbestad

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
1.2 För att deltaga i Grebbestadsregattan gäller giltigt mätbrev eller officiellt SRS. Kan detta
inte erhållas kan ett tillfälligt SRS sättas av tävlingsledningen.
1.3 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. Våtdräkt eller torrdräkt 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.

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 5 Juli klockan 24:00.
Anmälan görs via E-mail till: albinsson.magnus@gmail.com
Vid frågor: Magnus Albinsson 073-917 59 06
3.2 Anmälan skall innehålla uppgifter om
1. Båttyp
2. Segelnummer
3. Klubb
4. SRS, ev mätbrev id.
5. Rorsman
6. Besättningsmedlemmar
7. E-mail

8. Telefon till båt
3.3 Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas kontant vid registrering

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen 8 juli 09:00-10:00
4.2 Mätbrev ska uppvisas vi registrering om det finns för att underlätta administrationen.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
5.2 Starttiderna anslås på anslagstavlan senast 10:00.

6. Tidsprogram
6.1 Program
Registrering: 09:00- 10:00
Skepparmöte: ca 10:15
Tid för första varningssignal: 11:25
Uppskattad tid för kappsegling: ca 2-3 timmar beroende på vindförhållande och SRS
Protesttid: Senast 30 minuter efter sista båt i mål
Prisutdelning: Snarast efter utgång av protesttid/förhandling

7. Genomförande
7.1 En segling planeras.
7.2 Klasser: SRS kölbåt

8. Kappseglingsområde
8.1 Kappseglingarna genomförs som en distanssegling på skärgårdsbana med start och mål vid
Vadskär i Grebbestad. Banan anslås på anslagstavlan vid klubbhuset på Vadskär i samband med
Rorsmansmötet. Banan kan komma att avkortas beroende av vindförhållande under dagen.
Eventuell avkortning sker med flagga S.

11. Poängberäkning
11.1 Vinnare utses i tävlingen totalt enligt SRS.

12. Priser
12.1 Till 1:a, 2:a och 3:e placering, samt utlottningspris bland samtliga deltagande
båtar.
Välkomna önskar tävlingsledningen

