Seglingsföreskrifter!
Spangenbergseglingen!
2015-08-08
Arrangör!
Grötviks Segelsällskap
Tävlingsledning!
Seglingsledare: Johan Sölve
Tävlingsledare: Johan Sölve 0709-515570
Regler!
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Deltagande!
Seglingen är är öppen för alla kölbåtar med SRS-tal enligt SRS 2015 eller har ett giltigt
mätbrev.
Allt deltagande sker på egen risk.
Meddelanden!
Meddelanden till deltagarna lämnas via SMS till det nummer som angetts vid anmälan.
Genomförande!
Kappseglingen seglas som respitsegling, dvs omvänt SRS. Varje deltagande båt startar
på individuell tid som beräknas utifrån båtens SRS-tal och förväntad vindstyrka.
Kappseglingen genomförs med en tävlingsklass och en familjeklass som seglar kortare
bana utan undanvindssegel.
Tracking!
Deltagande båtar kan lämpligen använda tracking med appen RaceQs. Den är
kostnadsfri, drar inte mycket ström i mobilen och alla som seglar samtidigt i samma
område syns tillsammans när man tittar efteråt. www.raceqs.com
Regattatid!
Tiden enligt Fröken Ur gäller. Officiellt tidur finns på tävlingsexpeditionen.
Tidsprogram lördag 8/8!
9.00
Registrering
10.00
Skepparmöte
11.00
Start för båt med lägsta SRS-tal
Prisutdelning sker snarast efter att sista båt gått i mål.
Kappseglingsområde!
Kappseglingen äger rum på havet utanför Grötvik.

Bana!
Banan framgår av banskiss som delas up på skepparmöte.
Starten!
Startlinjen är mellan fyren på Grötviks vågbrytare och röd boj ca 300 m söder om
vågbrytaren.
Respektive båts starttid framgår av startlistan som delas ut i samband med
skepparmötet. Varje start signaleras med signalhorn.
Båt som startar före den tid som angivits i startlistan utan att göra en ny start ges ett
tidstillägg på 10 min för varje minut som båten är för tidig. Tre signaler ges.
Båt som inte startat inom 15 minuter efter sin starttid räknas som ej startad (DNS).
Mållgång!
Mållinjen är samma som startlinjen.
Målgång signaleras med signalhorn.
Om första båt i tävlingsklassen går i mål med större avvikelse än ±10% i förhållande till
den beräknade målgångstiden ska resultatet räknas om enligt korrigerad tid.
Maxtid!
Båt som inte gått i mål senast klockan 17.00 anses ha utgått (DNF).
Straff!
Tvåsvängsstraff, så som det anges i KSR 44 skall gälla för brott mot regel i KSR del 2
som behandlar ”När båtar möts”.
Protest!
Avsikt att lämna protest ska meddela tävlingsledningen så fort som möjligt. Protester
ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 30 minuter efter sista båts målgång. Om
möjligt ska röd flagga B visas vid målgång.
Prisutdelning!
Sker snarast efter protesttidens utgång.
Försäkring!
Deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Säkerhet!
Båt som avbryter kappseglingen ska snarast anmäla detta till tävlingsledningen på
telefon eller SMS 0709-515570.
Om båt som utgår är på banan ska nationsflagga hissas i aktern.
Under seglingen kan tävlingsledningen nås på tel 0709-515570.
Flytväst ska bäras av samtliga besättningsmedlemmar.
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Rorsmansförklaring!
Spangenbergseglingen 2015

!
Båttyp _________________________________
Båtnamn _________________________________
Segelnummer _________________________________
Målgångstid _________________________________

!
Båt närmast före i mål _________________________________

!
Båt närmast efter i mål _________________________________

!
Jag har seglat den föreskrivna banan och därvid följt reglerna enligt inbjudan,
seglingsföreskrifterna, KSR och klassregler.

!
Underskrift _________________________________
Namnförtydligande _________________________________

!
!
!

Inlämnas till tävlingsexpeditionen snarast efter målgång.

