2016-08-14

Inbjudan
Notice of race
Tävling:

Vendelsö Runt
SRS-båtar

Datum:

2016-08-27

Arrangör: Segelsällskapet Vendels (SSVe), Frillesås och Bua Båtsällskap (BBS) , Bua
(Obs, tävlingen seglas på vattnen utanför Bua hamn).

1.
1.1

2.

Regler
Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR 2013 - 2016) och med appendix S.

Villkor för att delta

2.1

Vendelsö Runt är öppen för alla typer av kölbåtar, sportbåtar och flerskrovsbåtar
längre än 4,5 m, med minst två personers besättning, varav en måste ha fyllt 18 år och
ha ansvaret för båten enligt KSR 46.

2.2

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som
är ansluten till sin nationella myndighet (SSF).
Om man är medlem i BBS erbjuds man att få medlemskap i SSVE så att man kan
deltaga i kappseglingen (och där BBS står för medlemsavgiften).

2.3

Varje båt ska vara försedd med följande: sjökort, kompass, hink, ankare
med kätting och/eller lina, anordning för mistsignalering, kniv,
förbandslåda, en flytväst/jacka för varje person ombordvarande,
anordning för båtens framdrivande utan segel, samt
seglingsföreskrifter och startlista.
Stickprovskontoll kan utföras.

2.4

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.5

Tävlande deltar i regattan 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.

2.6

Deltagarantalet är begränsat till 50 båtar. De första 50 båtarna som anmält sig får
deltaga.

3.
3.1

Anmälan
Anmälan ska göras senast 25/8 via Segelsällskapet Vendels hemsida
www.ssvendels.se .
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3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om, skeppare, mail-adress, mobilnummer, klubb,
antalet besättningsmän, båt-typ, segelnumme och SRS-tal.

3.3

Anmälningsavgiften är 350:- SEK och betalas genom insättning på bankgiro nr. 55167951, senast 25 augusti 2016. Eller betalas med Swish eller kontant vid
tävlingsexpeditionen.

4.

Registrering

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen fredag 26 augusti kl.18.00 - 20.00 eller
senast lördag 27 augusti kl.08.30-09.00.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.
6.1

6.2

7.
7.1

8.
8.1

9.
9.1

Tidsprogram
•
•
•
•
•
•
•

Program
Samling från fredag 26/8 kl.18.00.
Fredag 26/8, kl. 18.00 – 20.00 registrering i BBS klubbhus, Bua.
Lördag 27/8 kl. 08.30 – 09.00 registrering
Skepparmöte lördag 27/8, kl.09.15 i BBS klubbhus, Bua. Obligatorisk närvaro.
Tid för första varningssignal kl.10.25.
Prisutdelning så snart som möjligt efter sista båt i mål.
Regattafest i BBS klubbhus börjar 18.00 (Knytkalas).
En segling om ca 20 distansminuter är planerad.

Genomförande
Omvänd start på SRS-tal dvs minsta båtarna startar först. Kappseglingskommittén kan
besluta om gruppstarter om behov föreligger. Detta meddelas i så fall vid
Skepparmötet.

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs i Vendelsöfjorden med start och mål utanför Båtfjorden
vid Bua hamn.

Banan
Banan är en skärgårdsbana med start i Båtfjordens mynning och
därefter rundning av Vendelsö-arkipelagen. Distans ca 20 nm.
Beroende av väder kan banans utformning varieras. Banans utformning
meddelas vid Skepparmötet, lördag 27/8 kl.09.15.
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10.
10.1

11.
11.1

Priser
Vinnande båt enligt SRS - beräkning erhåller Vendelsö Runt, Vandringspris till nästa
Vendelsö Runt tävling genomförs.
Båt 1 – 3 erhåller pris från arrangörerna.
Övriga priser lottas ut bland de båtar som fullföljt tävlingen.

Övrigt
Alla seglande deltagare bjuds på korv och bröd och dricka direkt efter seglingen vid
BBS klubbhus.
Alla är välkomna till regattafesten dvs knytkalaset på lördag kväll den 27/8 i BBS
klubbhus.
Tag med något att grilla, egen dricka, kaffe. Kl. 18.00 tänds grillarna.
Musik av klubbens egna spelemän och allsång under kvällen.

3

