
Inbjuder
till

   ARKÖ RUNT 2013 
BY

                                            

Lördag den 24:e augusti 2013 
för SRS-klasser i Kölbåt 

REGLER   
Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR), appendix S, samt SRS-reglerna 
2013. Saknas spinn/gennaker tillämpas avdrag enligt SRS-tabellen, avdraget skall vara 
anmält till OXSS senast den 21 augusti .

VILLKOR FÖR DELTAGANDET  
Tävlingen är öppen för kölbåtar med ett SRS-tal >= 0.95, och utan trapets. Tävlingen är ej 
öppen för "centerbordsjollar". Giltigt SRS -mätbrev skall  uppvisas för de båtar som avviker 
från standard SRS tal (ex. annan spinnaker). Båtarna ska vara ansvarsförsäkrade. Båt skall 
kunna identifieras genom segelnumret i storseglet. Shorthandmätbrev tillämpas icke.

Antalet i besättningen är fri.

All elektronisk utrustning liksom elwinchar är tillåtet.

Båt med AIS-sändare skall ha denna på från starten.

Båtar utan giltigt SRS-tal (min beräknat till 1.0) tillåts starta utanför tävlingen i egen klass, 
men medverkar vid utlottningen av nyttopriserna.

SEGLINGSFÖRESKRIFTER 
Seglingsföreskrifterna hämtas på regattaexpeditionen från fredag kväll kl 18 vid OXSS 
klubbhus, Östersviken eller från hemsidan ca en vecka före seglingen

BANA 
Banan är en distansbana på c:a 30 M i Bråvikens mynning. Start och mål är beläget i 
Oxelösunds hamninlopp.

MÄTKONTROLL 
Stickprovskontroll av att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och 
lämnade uppgifter kan göras.

REGISTRERING 
Registrering görs på regattaexpeditionen Fredag 23/8 18.00 - 21.00 eller Lördag 24/8 07.15 - 
08.15

TIDSPROGRAM LÖRDAG

     8.30 Informationsmöte 
     9.30 Första start
   18.00 Sista målgångstid
   18.30 Grillarna tänds, de välkända kockarna B&B står för inspirationen
   19.00 Prisutdelning
   19.30 Grillpartajet startar, de välkända kockarna B&B ger ”instruktioner”.

   Medtag vad du vill grilla. Tillbehören står OXSS för. Dryck finns att köpa.



21.00  Underhållning

ANMÄLAN 
Definitiv Anmälan sker via bankgiro 585-8220 ange "OXSS-Arkö Runt".  

• Anmälningsavgift: 350 kr . Ange anmälningsnr, skeppare och båttyp 
   Anmälan ska för att vara giltig även göras via OXSS hemsida där fullständiga uppgifter 
registreras.
 • Sista anmälningsdag: 19:e augusti, via OXSS hemsida. Anmälningsavgiften       ska senast den 21 
augusti finnas på OXSS bankgiro.
• Efteranmälan kan, via hemsidan, göras t.o.m. den 21 augusti 24.00.  Anmälningsavgiften är vid 
efteranmälan 500 kr och betalas kontant vid registreringen.

 

PRISER 

 Pris till klass- och totalsegrarna, 

 Kategori priser

 Vandringspriser. 

Utlottning av nyttopriser till närvarande besättningar vid prisutdelningen.

 
UPPLYSNINGAR 
           E-posta arkorunt@oxss.nu  Se även hemsidan Länk från www.oxss.nu 

           Mats Olsson 070 6898438
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