
Segel Sällskapet Gäddviken

inbjuder till

Boo Fyr – Lilla Skratten
lördag 4 juni 2016

En familjekappsegling för SRS Kölbåt

1. REGLER

1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som
de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med 
appendix S.

1.2. Reglerna för SRS-systemet 2016 gäller. En båt med 
spinnaker/gennaker i båtdatabladet, klassreglerna 
eller SRS-mätbrevet får senast den 1/6 meddela att 
båten skall seglas utan sådana segel. Efteranmälda 
seglar enligt grundstandard.

1.5. 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 och S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas
eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. VILLKOR FÖR ATT DELTAGA

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 seglingen helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta 
att kappsegla. Arrangörerna 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 senast onsdag 1 juni via telefon eller mail till Janne 
Jäberg 08-50 22 84 58 / 0764-13 62 20,  
kappsegling@gaddviken.se eller på anmälningslista i 
klubbhuset. 

3.2. Anmälan ska innehålla uppgifter om båttyp, segelnummer, 
ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer och e-
postadress samt klubb.

3.3. Anmälningsavgiften är 150:-, insättes på Plusgiro 5 25 40-2 i 
samband med anmälan. (För medlemmar i SSG utgår en rabatt
om 20:- och anmälningsavgiften debiteras på årsräkningen.)

4. REGISTRERING

4.1. Registrering skall göras på tävlingsexpeditionen före
 09:00 lördag 4 juni

5. SEGLINGSFÖRESKRIFTER

5.1. Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med 
registreringen.

6. TIDSPROGRAM

6.1. Fredag 3 juni:

Samling vid Härsö (~N 59° 13.0’, E 18° 25.1’) 

Lördag 4 juni 09:00 Skepparmöte

 09:55 Första varningssignal

 18:00 Frivilligt avbrytande av seglingen, tider tas
           tills alla är i mål.

 Prisutdelning under kvällen.

6.2. En kappsegling planerad.

8. KAPPSEGLINGSOMRÅDE

8.1. Start utanför Härsö, Nordmärke vid östra udden, 
Ingaröfjärden, Nämdöfjärden, Vindöström, Sandö-, Grinda- 
samt Saxarfjärdarna.

9. BANAN

Distansbana ca 27 M med jaktstart enligt SRS. Mål utanför L:a 

Skratten.(~N 59° 26.35’, E 18° 24.95’.)

12. PRISER

12.2. Pris delas ut till segraren, samt till andra- och 
tredjepristagaren. .

ÖVRIGT

Efter genomförd segling utbryter AfterSail.

Frågor beträffande kappseglingen besvaras av Janne Jäberg 08-50 22 84 58, 0764-13 62 20.

mailto:kappsegling@gaddviken.se

