Oxelösunds Segelsällskap hälsar
välkommen till Arkö Runt 2017

BY

SEGLINGSFÖRESKRIFTER FÖR ARKÖ RUNT
9 SEPTEMBER 2017
ARRANGÖR: OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

1. Regler
1.1. Kappseglingen genomförs i enlighet med Kappseglingsreglerna 2017/2020 (KSR).
Appendix S med tillägg av dessa seglingsföreskrifter, samt SRS 2017.
1.2. Båt kan seglas utan flygande försegel. Skall vara anmält senast 5 september.
1.3. Besättningens antal är fritt.
1.4. Person ovan däck skall bära flytväst, utom vid kortvariga justeringar av kläderna.
1.5. Rorsmansförklaring skall vara ifylld.

2. Ändringar i seglingsföreskrifterna
2.1. Ändring i seglingsföreskrifterna anslås på officiella anslagstavlan www.oxss.nu/Regattor/Arkö Runt 2017
senast kl.8.00 tävlingsdagen.

3. Tidsprogram
Fredag 8 september.

Lördag 9 september.

Söndag 10 september

18.00-21.00
Ankomstregistrering.
18.00-23.00
Puben är öppen.
20.00-22.00(ca) Underhållning, trubadur.
07.00-08.00
Ankomstregistrering
08.00
Informationsmöte/skepparmöte.
09.00
1:a start. 10 min mellan efterkommande startgrupper.
19.00
Prisutdelning
19.30
Grillfest med pub och levande musikunderhållning
10:00
Start för hemkappsegling.

4. Klassflaggor
4.1. Klass/start Signalflaggor.
Klassflaggor består av skyltar (svarta siffror på vit botten), se deltagarlistan.
Siffertavlorna visas på OXSS-tornet.
4.2. Ljudsignal utgörs av siren. Vid extra uppmärksamhet (t.ex. tjuvstart) används Signalpistol.

5. Kappseglingsområde
5.1. Kappseglingarna genomförs i Bråvikens mynning.

6. Banan
6.1. Bansträckning meddelas vid informationsmötet kl 08.00.
För de som har vårt speciella Arkö Runt sjökort:Observera att den utmärkta rundningen vid Vinterklasen har
utgått och ersätts av det fasta märket (2 och 10 nedan), sydost Klashällan.
Mellantid tas vid passage mellan röd och grön prick ost Munkholmen Gränsösund, se nedan punkt 9.2.

ARKÖ RUNT-BANAN
Alt 1: (Bansträckning medsols):
1. Start, se nedan punkt 8.2
2. O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45')
3. O röd prick 0.8 nm NO Logen
4. W Logegrund
5. S Arkö

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mellan röd och grön prick ost Munkholmen Gränsösund, se nedan punkt 9.2.
W kardinalprick NW Anholmen.
O skäret 0,2 nm NV Ekö.
W kardinalprick W Grässkären, SO Gullängsberget
O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45')
Mål, se nedan punkt 9.1

Alt 2: (Bansträckning motsols):
1. Start, se nedan punkt 8.2
2. O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45')
3. W kardinalprick W Grässkären, SO Gullängsberget
4. O skäret 0,2 nm NW Ekö.
5. W kardinalprick NW Anholmen.
6. Mellan röd och grön prick ost Munkholmen Gränsösund, se nedan punkt 9.2
7. S Arkö
8. W Logegrund
9. O röd prick 0.8 nm NO Logen
10. O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45')
11. Mål, se nedan punkt 9.1
6.2. Banans längd ca: 30 nm.

7. Märken
7.1. Samtliga märken är fasta märken.

8. Starten
8.1. Kappseglingen startas enligt regel 26.
Klasserna beräknas starta enligt tidsangivelserna i deltagarlista.
Förskjuten start förskjuter efterföljande starter.
8.2. Startlinjen är mellan orange flagga på land(vid OXSS-tornet) och grön lysprick väst
Bjurshalsudde (ca N 58º 39.50' - E 017º 07.22') i Oxelösunds hamninlopp, utanför Östersvikens
pirar.
8.3. För tidigt startande båt som ej återvänder för omstart belastas med 15 minuters
tidstillägg till den seglade tiden.
Båt som startar minst 5 min innan egen start erhåller DNS (Startade inte).

9. Mållinje
9.1. Mållinjen är placerad på ungefär samma plats som startlinjen men avkortad och utgörs av en linje begränsad av
blå flagga på land (vid OXSS-tornet) och en röd lysboj ost Restaurant Sailor (ca N 58º 39.47' - E 017º 06.95').
9.2. Mållinje för mellantid utgörs av röd prick N 58º 31.00' - E 016º 53.69' och grön prick N 58º 31.01' - E 016º 53.77'
ost Munkholmen Gränsösund.

10. Protester
10.1. KSR 2017/2020 Appendix T gäller.
10.2. Protesttiden är 30 minuter fr.o.m. den protesterande båtens målgångstid.
Om protester finns visas detta med flagga ”S” (vit med blå rektangel i
mitten) som hissas framför klubbhuset. Protesten anslås också på
anslagstavlan. Du som seglare kan få en protest mot dig ända tills 30 minuter
efter sista båts målgång, om denna båt avser protestera mot dig.
10.3. Straff/gottgörelse/utgått mfl. anses alltid ha skett innan mellantiden oavsett
var på banan händelsen inträffat.

11. Tidsbegränsning
11.1. Kommunikation till deltagare sker via SMS ( nr. som är registrerat vid anmälan).
11.2. Maxtiden i Oxelösund är begränsad till kl 18.45.
Seglingen avbryts om Seglingsnämnden bedömer att 10 båtar icke kommer att hinna passera mållinjen i
Oxelösund inom maxtiden.
Avbryts seglingen räknas mellantiden som målgångstid.
Mellantidslinjen kan enbart räknas som målgångslinje om 10 båtar passerat densamma inom
stipulerad tid.
Båt som ej passerat mellantidslinjen vid avbrytningstiden (stipulerad tid), erhåller
Avbrytningstiden + 30 min.
11.3. Båt som ej passerat mellantidslinjen innan kl 14.00 (stipulerad tid) erhåller som mellantid kl 14.30.

12. Resultatberäkning
12.1. Resultatberäkning sker enligt SRS.

13. Målgångskort
13.1. Målgångskortet ska fyllas i med så korrekt målgångstid som möjligt och
omedelbart efter målgång inlämnas till tävlingsexpeditionen.
Ej inlämnat målgångskort kan innebära resultat DNF.
Uppgifterna på målgångskortet används som kontroll av din placering,
samt för nyttoprisutlottningen.

14. Priser
14.1. Se inbjudan.
Vandringspriserna för Totalseger utdelas enbart om 10 båtar passerat målgångslinjen inom stipulerad tid.
14.2. Villkor för att vara med i utlottning av nyttopriser:
1. Båten deltagit i 2017 års Arkö Runt.
2. Korrekt ifyllt målgångskort.
3. Närvaro (rorsman/båtägare) vid prisutdelningen kl 19:00.

15. Övrig information:
Arkö Runt-sjökort finns i expeditionen (gratis).
Efter prisutdelningen blir det grillfest. ICA Kvantum tillhandahåller marinerad
fläskkarre/filet/hamburgare/korv, potatissallad, grönsallad, kryddsmör samt m.m. samt kaffe med kaka.
Vi fixar grillglöden, 100 kr/person medan barnen får hamburgaren gratis.
Dryck finns att köpa i baren.
Levande musikunderhållning uuder kvällen av duon Kent & Marika.
Kontakt tävlingsorganisation (0155 430330) under arrangemanget)
Resultat vid mellantid i Arkösund samt slutresultat läggs ut löpande och kan
följas via www.oxss.nu/Regattor/Arkö Runt 2017.
Båtar utrustade med AIS kommer att kunna följas kontinuerligt via vår hemsida.
E-post: arkorunt@oxss.nu

