Inbjudan
Tävling:

Värlingsö runt 201Seglingen sker med handikapp enligt SRS (SRS fleet
racing)

Datum:

20 augusti 2016

Arrangör:

Östhammars segelsällskap
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3.

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.
En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSvmätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska
anmälas vid skepparmötet.
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. 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.
Villkor för att delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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.
Anmälan
Anmälan ska göras senast 15 augusti 2015 till Per Ingemarsson,
peringemarsson@hotmail.com eller mob 0707556664.
Efteranmälan kan ske vid skepparmötet kl 10.00 den 20 augusti 2015 mot förhöjd avgift.
Anmälan ska innehålla uppgifter om Skepparens namn, båtens namn samt båttyp. Vidare ska
anges VHF anropssignal och / eller mobiltelefonnummer.
Senast vid skepparmötet ska namnen på medlemmarna I besättningen anges samt det SRStal man avser att segla med (om det finns fler än ett eller om det finns ett mätbrev för båten
ifråga).
Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas antingen kontant vid skepparmötet eller till ÖSS
Plusgiro: 29 52 62-0. Vid efteranmälan är avgiften 200 kr och betalas kontant vid
skepparmötet.
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Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 10.00 den 20 augusti
Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.
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Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. Seglingsföreskrifterna
anslås även på ÖSS hemsida http://öss.se/Tavlingsek/Varlingso_runt.htm
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Tidsprogram
Program: Registrering vid tävlingsexpeditionen på Bergskärs brygga vid ankomsten
fredagen den 19 augusti 18 – 20 eller den 20 augusti 8 – 10. Skepparmöte hålls på
Bergskärs brygga den 15 augusti kl 10.00. Starten sker kl 11.00 vid Sundskär eller på plats
och tid som anges vid skepparmötet. Prisutdelning
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Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs i vattnet kring Värlingsö och Singöfjärden

9.
9.1

Banan
Banan beräknas till 10 – 20 nm och anpassas till väder och vindförhållanden.
Beräknad seglingstid är ca 4 h. Banan slutliga form meddelas vid skepparmötet på
Bergskärs brygga den 20 augusti kl 10.00

