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Inbjudan
Tävling:

Notstickshällan Race
Klass: SRS
Tävlingen ingår i TBKs KM

Datum:

2017-05-20

Arrangör:
Plats:

Trosa Båtklubb
Trosa Båtklubb

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, 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

En båt med högst två personer ombord får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded-kappsegling (SRSs).
Detta skall anmälas senast kl. 08:00 tävlingsdagen.

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 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 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 2017-05-18 via formulär på
https://kappseglingar.wordpress.com/
Anmälan kan även göras via e-post (niklas@tangosailing.nu) eller via telefon
(073-9466699).
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3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om Skepparens namn, båttyp, båtklubb,
segelnummer samt mailadress.

3.3

Anmälningsavgiften är 200.Betalningsalternativ:
• Via Trosa BKs bankgiro 5106-0531. Märk betalningen med
Notstickshällan och segelnummer.
• Via Swish till 073-9466699.
• Kontant vid registrering.

3.4

Efteranmälan kan göras på plats tävlingsdagens morgon,
senast kl. 08:00 mot förhöjd avgift 300:-

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (Klubbhuset) senast 08:15 tävlingsdagen.
Tävlande kan eventuellt ansluta direkt till startområdet. Tävlingsledningen måste
dock underrättas senast 08:00 tävlingsdagen.

4.2

Eventuellt mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S – Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter
(supplementet) som kommer att finnas på hemsidan senast ett dygn före start.
https://kappseglingar.wordpress.com/
Utskrift av de kompletterande seglingsföreskrifterna (supplementet) kommer att
finnas tillgängliga vid registrering.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Registrering/Information 07:45-08:15
Tid för första varningssignal 09:55
Flaggfesten startar 13:00
Prisutdelning i samband med flaggfesten snarast efter protesttidens utgång.

7.

Genomförande

7.1

Tävlingsledningen kan dela upp tävling och starter i klasser beroende på hur
deltagarlistan ser ut.
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8.

Banan

8.1

Banan är en skärgårdsbana om cirka 10 Nm. Start och mål vid Notstickshällan
på Fågelöfjärden. Separat banbeskrivning finns på hemsidan.
https://kappseglingar.wordpress.com/

9.

Priser

9.1

Styrelsens vandringspris tillfaller totalsegraren.
Mindre pokaler till de tre första totalt.
Ytterligare pokaler i form av så kallade kategoripriser kan komma att delas ut.

Uppdaterad
Datum: 2017-03-11
www.trosabatklubb.se
Seglingskommittén
Niklas Qvarnström - Tävlingsledare
Patrick Fällman - Seglingsledare
Ulf Rundberg
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Bilaga till inbjudan.
Flaggfesten
Trosa Båtklubb bjuder alla medlemmar samt de tävlande i Notstickshällan Race på
Flaggfest. TBKs Flaggfest är en årligen återkommande tradition sedan många år tillbaks
där vi firar att båtsäsongen börjar.
I klubbhuset bjuds det på sill av olika slag med tillbehör.
Det kan även vara andra aktiviteter ordnade av klubben.
13:00 börjar festen, oavsett om seglarna är i hamn eller inte.
Kom direkt till start
För att underlätta för gästande båtar finns möjlighet att ansluta direkt till start.
Viktigt är då att meddela tävlingsledning i god tid.
Seglingsföreskrifter, banbeskrivningar och eventuellt även startlistor kommer att finnas
tillgängliga på hemsidan senast 24 timmar innan start.
Hemsida för samtliga tävlingar längs Södertäljeleden är
https://kappseglingar.wordpress.com/
Denna sida nås förstås även från http://www.trosabatklubb.se
Båtplatser
Vi kan inte lova alla gästande båtar plats vid TBKs bryggor. Dels så är varje båtplats
breddanpassad för respektive båtägare, och dels är många platser längs ån grunda.
Men vi kan försöka.
Kontakta niklas@tangosailing.nu
Tillfällig förtöjning kan göras vid klubbens servicebryggor, dels inne i ”lagunen” och
dels vid slipen/mastkranen. Kontrollera dock att du inte ligger i vägen för eventuell sjösättning eller påmastning.
Tänk på att TBKs område är låst, både från in- och utsidan.
Trosa Gästhamn är också ett alternativ. http://www.trosagasthamn.se
Övriga frågor och information: kontakta Niklas Qvarnström
niklas@tangosailing.nu, 073-9466699

