Inbjudan
Hanöregattan
Datum: 26 – 27 juli 2022
Plats: Simrishamn
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: SRS
Arrangör: Simrishamns Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

1.2

SRS Klassregler 2022 gäller.

1.3

Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.

1.4

KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är
förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan
varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten
till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.3

Den som är ansvarig ombord och är svensk medborgare, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska
Seglarförbundet.

2.4

Regattan är öppen för alla kölbåtar med ett SRS-tal lägst 0,750.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan görs online på www.sailosterlen.se senast den 17 juli 2022. Efteranmälan kan enligt
arrangörens bestämmande komma att accepteras senast den 21 juli 2022.

3.2

Anmälningsavgiften ska betalas via Bg 810-1594 i samband med anmälan och uppgår t.o.m. den 17
juli 2022 till 500 kr och t.o.m. den 21 juli 2022 till 1000 kr. Ange båtnamn och rorsman på
inbetalningen.

3.3

Om anmälan återkallas senast den 21 juli 2022 eller om arrangören avvisar en båts anmälan,
kommer erlagd anmälningsavgift att betalas tillbaka efter avdrag för en administrativ avgift om
500 kr.

3.4

En båt med alternativa mätbrev, alternativa SRS-tal eller alternativ segelkonfiguration ska anmäla
sitt val till sailosterlen@simss.se senast den 21 juli 2022.

3.5

Anmälningsavgiften innefattar hamnplats för tävlande båt i Simrishamn Marina under tiden den 27
juli – den 31 juli 2022.

3.6

Regattamiddag samt Frukost och After Sail med lättare måltid kommer att erbjudas separat (Se
Inbjudan 6.1 och www.sailosterlen.se). Frukost ingår till besättningen i anmälningsavgiften.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 2022-07-24.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap samt kunna visa båtens mätbrev
eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med
reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén.

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella
anslagstavlan på www.sailosterlen.se och på klubbhusets anslagstavla.

5.2

Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända information om bana,
starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås på anslagstavlan på www.sailosterlen.se och på
klubbhusets anslagstavla.

6.

Tidsprogram

6.1

Måndag 25 juli

15.00-17.00
18.00

Registrering och kontroll.
After Sail med lättare måltid.

Tisdag 26 juli

08.00
08.00 -09.00
09.00
10.25
18.00

Regattaexpeditionen öppnar.
Registrering.
Rorsmansträff.
Kappsegling – dagens första varningssignal.
After Sail med lättare måltid.

Onsdag 27 juli

09.25
18.00
19.00

Kappsegling – dagens första varningssignal.
After Sail med lättare måltid.
Prisutdelning.

7.

Genomförande

7.1

6 kappseglingar är planerade.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingslingarna kommer att genomföras på havet utanför Simrishamn.

8.2

Banan är en kryss läns bana.

9.

Protester och straff

9.1

KSR appendix T1 gäller.

9.3

Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 44.3c.

10.

Poängberäkning

10.1 KSR A5.3 gäller.
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt
de villkor som framgår av KSR 90.3e.
10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga och vid fler än tre
genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort.

11.

Priser

11.1 Hederspriser kommer att delas ut i respektive klass. Prisutdelning sker vid Avslutningsceremonin, vid
vilken samtliga tävlande förväntas delta.
11.2 Priser som inte avhämtas vid avslutningsceremonin återgår till arrangören.

Datum: 2022-07-05

