DET BLIR PAKETSEGLING ! HÄR KOMMER INBJUDAN:
När: Lördagen den 19 september kl 14. Efter förberedande torrsättning.
Var: I SSG,s hamn.
Hur: Vi börjar med tävlingarna knopslagning och rodd. Därefter direkt start i seglingen för första
båt.
Traditionsenligt startar man efter sitt SRS-tal, eller egentligen efter sitt GRS-tal som är
gäddis högst unika handikappsystem (Gäddis Respit System). Det innebär att den som
kom 1:a förra året nu får sitt tal höjt med 0,03 enheter, 2:an med 0,02 och 3:an 0,01 enheter.
Likaledes får den som kom sist förra året sitt tal sänkt med 0,03 enheter och näst sist sänkt
med 0,02 och trean från slutet med 0,01enheter. På så sätt tror vi att man ökar incitamentet
att
deltaga för de som inte är så kappseglingsvana och möjligheten för dem att med tiden
avancera i fältet.
Banan:
Banan är 2 varv valfri väg runt Fjäderholmarna (vid svag vind kan bana kortas till 1 varv)
Start: Besättningen startar efter sitt GRS-tal från vändskivan med språngmarsch ut till båten som
får ligga förtöjd med fören utåt och seglen klara för sättning.
Mål:

Målgång vid östra bryggnocken på stora flytbryggan.

Övrigt:
Resultaten i tävlingarna knopslagning och rodd och även en frågetävling som ingår räknas
lika med seglingen. Så det är bara att börja träna.
Prisutdelning:
Direkt efter seglingarna blir det ärtsoppa med tillbehör som klubben bjuder på och
prisutdelning. Naturligtvis kommer vi att tillse att behörigt corona-avstånd hålles.
Anmälan:
Anmälan på anmälningslista i klubbhuset, via mail kappsegling@gaddviken.se
eller 076-413 62 20.
Uppge vid anmälan hur många som kommer att vara med på festen. Vi kommer ev
men ej troligt behöva sätta ett tak för hur många som får plats.
Först till kvarn gäller alltså!
OBS: Tävlingen heter paketseglingen för att deltagarna själva står för priserna.
Varje skeppare skall därför ha med paket med innehåll motsvarande 70-80 kr!
Välkomna!

