SEGLINGSFÖRESKRIFTER

VÄTTERN RACE 2022
Tävling:

Kappsegling enligt SRS och SRSs i 2 klasser med klassvinnare och totalvinnare.

Datum:

2022-06-03 – 2022-06-04

Arrangör:

CSS, Carlsborgs Segelsällskap

1. Regler
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S
1.2. SRS systemet gäller. Tävlingen genomförs i två klasser. I Lilla klassen deltar båtar med
SRS/SRSs tal upp till och med 1,000 och i Stora klassen båtar med SRS/SRSs tal över 1,000.
1.3. Tävlande skall följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
2. 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 KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det
sätt som protestkommittén finner lämpligt.
3. Minimum besättning är 2 personer..

6.

Tidsprogram

6.1

Program 2022-06-03
Regattaexpeditionen öppnar för registrering vid Erikssons Skeppshandel,Stenbryggan.
Rorsmansmöte Eriksson skeppshandel Stenbryggan (en ur varje besättning)
Lilla klassen
Varning. Ljud + flagga 5 min
Förberedelse. Ljud + flagga 4 min. Flagga 5 ned.
Förberedelse. Ljud + flagga 4:a ned. Flagga 1 min upp
Start. Ljud + flagga 1 ned
Stora klassen
Varning. Ljud + flagga 5 min
Förberedelse. Ljud + flagga 4 min. Flagga 5 ned.
Förberedelse. Ljud + flagga 4:a ned. Flagga 1 min upp
Start. Ljud + flagga 1 ned

16.00
18.00
18.55
18.56
18.59
19.00
20.55
20.56
20.59
21.00

Tjuvstart
Långt ljud. Flagga X upp och ev VHF anrop
6.2

8.

Program 2022-06-04
Målgång senast lördag
Prisutdelning i samband med After sail vid CSS.

Kappseglingsområde

17:00
19:00

8.1

Kappseglingarna genomförs i Vättern mellan Hästholmen i söder och Lakaskär i norr.

9.

Banan
Banan är en distansbana om ca 85 NM. Bansträckning erhålls vid registreringen.
Start, Jungfrun, Hästholmen ilagd boj, Hjo yttre gröna, Motala Käverön yttre röda, Fjuk sydprick,
St Röknen Lakaskär, Mål. Banan kan komma ev att ändras fram till rorsmansmötet
Startlinje: Träbryggan, Karlsborg, mellan orange startflaggor.
Mållinje: Stenbryggan, mellan blå flaggor.

9.1

Förkortad bana
Vid svaga vindar kan banan förkortas.
Möjliga avkortningar Hästholmen ilagd (färg)boj, Hjo yttre norra gröna, Motala Käverön yttre
västra röda tavelprick, Fjuk sydprick. Vid avkortning går banan direkt till mål.
Avkortning meddelas vid rorsmansmöte eller under tävlingen via VHF och mobiltelefon. Eventuell
banavkortning gäller alla båtar.
Aktuell bana meddelas vid rorsmansmötet.
Banan seglas prickrätt förutom då prick används som rundningsmärke samt vid målgång.

10.

Protester och Straff

10.1
10.2

Protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.4 inte överklagas
Båt som tjuvstartar och ej startar om får ett tidsstraff på 45min.

13.

Säkerhet

13.1

Krav på VHF i varje båt för att i första hand hålla erforderlig säkerhet i andra hand för att
underlätta kommunikation ex vid banavkortning .
13.2 Båt som startar men utgår skall meddela regattaexpeditionen snarast.
13.3 VHF skall vara påslagen och tillgänglig på kanal (72).
13.4 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning (flytväst) när båten har lämnad land.
13.5 Godkända lanternor ska vara tända mellan kl. 21.00 – 05.00.
13.6 Säkerhetskontroll av VHF kommer att genomföras på varje båt före start. Stickprovskontroll
genomförs av övrig säkerhetsutrustning

14.

Tidsbegränsning

14.1

Maxtid 20 timmar efter start för Stora klassen. Sista målgångstidpunkt är 17.00 2022-06-04

Övrigt
Ev komplettering av besättningslista sker vid registreringen.

Passnings telefon
Ulf: 0707-42 72 04
Petter: 0721-51 53 58
Niclas: 0708- 39 39 56

