Inbjudan Tävling:

Corsa alla Corona

I stället för Sörmlandsregattan
Klass: SRS SHORTHANDED
Tävlingen ingår i TBKs KM
Datum: 2020-06-13
Arrangör: Trosa Båtklubb, Södertälje BS och Östertälje BK
Plats: Trosa Skärgård
En enkel Corona-vänlig tävling.
1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna såsom de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR), samt SRS-reglerna.
1.2 Båt som ej innehar någon form av giltigt SRS-tal kan tilldelas ett godtyckligt SRS-tal av
seglingsledningen. En sådan båt kommer dock inte att räknas in i den officiella pris- och
resultatlistan.
1.3 En båt med ett alternativt SRS-tal i mätbrev eller båtdatablad för kappsegling utan
flygande segel får anmälas utan sådana segel. Detta skall anmälas senast kl. 08:00
tävlingsdagen.
1.4 Max 2 personer ombord, shorthanded. Mättal från SRSs används.
1.5 KSR regel 52 gäller ej.
1.6 Mobiltelefon eller VHF skall finnas ombord.
2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret skall 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 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.
3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 2020-06-09 via formulär på
https://www.sailarena.com/sv/se/club/trbk/sormlandsregattan2/ länkat från
https://www.trosabatklubb.se, https://kappseglingar.wordpress.com/ med flera.
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om Skepparens namn, båttyp, båtklubb, segelnummer
samt mailadress.
3.3 Anmälningsavgiften 0 kr.
3.4 Efteranmälan görs helst på samma sätt som vanlig anmälan senast kl. 21:00 fredagkväll
2020-06-12.
(undvik sen anmälan då det är ont om tid hos tävlingsledningen)
4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Ingen samling. Allt sker digitalt!

Registrering ska göras senast 08:00 tävlingsdagen, via SMS: 073-9466699. I
meddelanderutan skriv segelnummer samt “ok” om allt är ok och du kommer till start.
Ändring av “flygande segel” kan göras fram till kl. 21:00 fredagkvällen.
4.2 Eventuellt mätbrev ska ska finnas på SSFs hemsida innan en båt kappseglar.
5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna kommer att finnas på tävlingens hemsida senast ett dygn före
start.
Där publiceras även övriga dokument som krävs för att genomföra kappseglingen.
6. Tidsprogram
6.1 Program
20200609 kl 24:00 - Sista ordinarie anmälningsdag.
20200612 kl 11:00 - Prel. startlistor och seglingsföreskrifter skall finnas publicerade.
20200612 kl 21:00 - Sista tid för efteranmälan och ändring av segelföring
20200613 kl 08:00 - Registrering Senast 08:00.
20200613 kl 10:30 - Rikttid för första start.

7. Genomförande
7.1 Jaktstart. Tävlande får starttid tilldelad och har själv koll på start och målgång.
Målgångstid SKALL skickas via SMS: 073-9466699 senast 30 minuter efter målgång.
Resultat baseras på seglad tid multiplicerat med SRS-tal.
7.2 Deltagarantalet är begränsat till max 25 båtar.
8. Banan
8.1 Banan är en skärgårdsbana om cirka 25 Nm. Sträckningen kan gå över öppna vatten.
Start och mål vid Svarthälls Fyr/Knytnäven. Separat banbeskrivning kommer att publiceras
på tävlingens hemsida.
9. Priser
9.1 Inga.
Uppdaterad Datum: 2020-05-19
Trosa BK • Södertälje BS • Östertälje BK
Arrangörskommittén
segling@trosabatklubb.se

Bilaga till inbjudan.
OBS! Corona-information!
Sörmlandsregattan är inställd och ersätts av ett enkelt arrangemang utan funktionärer, priser
och avgifter.
På grund av rådande omständigheter tar vi till försiktighetsåtgärder och följer
Folkhälsomyndigheten och Svenska Seglarförbundets riktlinjer.
OBS att det nu är endast shorthanded, d.v.s. MAX 2 personer ombord.
Alla kringaktiviteter är inställda.
Alla dokument och information publiceras på tävlingens sida i Sailarena som länkas via
klubbens hemsida.
Registrering görs senast kl. 08:00 via SMS enligt pkt 4 i inbjudan.
Undvik sena anmälningar och sena ändringar. Då kan det bli strul med starttider och
startlistor.
Tävlande går med andra ord direkt till startområdet! Håller koll på sin egen tilldelade starttid
och noterar även målgångstid. Målgångstid SKALL skickas via SMS till 073-9466699 senast
30 minuter efter din målgång.
Tips: Installera appen Time Stamp Camera Basic i din smartphone. Använd den och fota
målgången och skicka bilden. Datum, klockslag och position hamnar automatiskt i fotot.
Banan:
Tanken är att banan skall vara lite längre än vanligt nu när inga kringaktiviteter ska hållas.
Cirka 25 Nm. Flera banvarianter kommer att finnas. Vald bana bekräftas senast 11:00 på
fredagen.

Övriga frågor och information:
Kontakta Niklas Qvarnström niklas.qvarnstrom@gmail.com, 073-9466699

