Oxelösunds Segelsällskap
(OXSS)
hälsar välkommen till
2018 års

BY

Inbjudan
Tävling:

Arkö runt

Datum:

2018-09-08

Arrangör:

Oxelösunds Segelsällskap (OXSS)

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR), appendix S, samt
SRS-2018. Saknas spinn/gennaker tillämpas avdrag enligt SRS-tabellen,
avdraget skall vara anmält till Oxelösunds Segelsällskap (OXSS) senast den 4 september.

1.2

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 0.85) tillåts starta utanför tävlingen i egen klass och
medverkar endast vid utlottningen av nyttopriserna.

1.3

Tävlingen är öppen för kölbåtar med ett SRS-tal >= 0.78, och utan trapets.
Tävlingen är ej öppen för "centerbordsjollar". Båtarna ska vara ansvarsförsäkrade. Båt skall kunna
identifieras genom segelnumret i storseglet.

1.4

Giltigt SRS –mätbrev (det räcker med tabellen på SSF.s hemsida) skall finnas för de båtar som
avviker från standard SRS tal (ex. annan spinnaker).

1.5

Shorthand tillämpas, anges vid anmälan. Max två personer i besättningen.

1.6

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.

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.

2.4

Varje båt ska vara utrustad med mobiltelefon.
Mobiltelefonnumret skall kunna nås (så fort täckning finns) på detta nummer (i anmälan gjort
nummer) under tävlingen.

3.

Anmälan

3.1

Definitiv Anmälan sker via bankgiro 585-8220 ange "Båtnamn+Arkö Runt".

3.2

Anmälan ska för att vara giltig även göras via Oxelösunds Segelsällskap (OXSS) hemsida där
fullständiga uppgifter registreras. Sista anmälningsdag: 3 september, via Oxelösunds Segelsällskap
(OXSS) hemsida, www.oxss.nu. Anmälningsavgiften ska senast den 6 september finnas på
Oxelösunds Segelsällskap (OXSS) bankgiro.

3.3

Efteranmälan kan, via hemsidan, göras t.o.m. den 6 september 24.00.

3.4

Ange anmälningsnr, skeppare och båttyp .

3.5

Anmälningsavgift: 400 kr. Anmälningsavgiften är vid efteranmälan 600 kr och betalas kontant vid
registreringen.

4.

Registrering och Kontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (OBS, se punkt 14.1 ang Rorsmansförklaring).
Fredag 7/9
18.00 - 21.00
Lördag 8/9
07.00 - 08.00

4.2

Om mätbrev krävs ska detta finns på SSF:s hemsida innan en båt kappseglar.

4.3

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

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna kommer endast att finnas tillgängliga på hemsidan.
Vill man ha dessa i pappersformat måste man själv skriva ut dessa.

6.

Tidsprogram

6.1
Fredag:
18:00-21:00

Registrering.

18:00-23:00

Puben är öppen.

Lördag:
07:00-08:00

Ankomstregistrering

08:00

Informationsmöte/skepparmöte

09:00

1:a start
Tio minuter mellan gruppstarter.

19:00

Prisutdelning

19:30

Grillfest med pub.
Mat är subventionerad och kostar endast 100 kronor per vuxen genom samarbete
med ICA Kvantum Oxelösund. Korv och hamburgare är gratis till medföljande barn.
Dryck finns att köpa i baren.

Söndag:
10:00

Start för klubb/-ar som arrangerar hemkappsegling.
OXSS skänker halva startavgiften till respektive arrangörsklubb.

7.

Genomförande

7.2

De tävlande delas in i olika startgrupper som baseras på båtarnas SRS tal.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs i Bråvikens mynning.

9.

Banan

9.1

Banan är en distansbana på c:a 30 M. Start och mål är beläget i Oxelösunds hamninlopp.
Mellantid tas vid Arkösund. Pris till ledande båt vid Arkö på beräknad tid.

10. Protester och straff
10.1

Protesttiden är 30 minuter fr.o.m. båtens målgångstid.
Om protester finns visas detta med flagga ”L” (gul/svart) som hissas framför klubbhuset.
Protesten anslås också på anslagstavlan samt på tävlingens hemsida.
Du som seglare kan få en protest mot dig ända tills 30 minuter
efter sista båts målgång, om denna båt avser protestera mot dig.

11.

Poängberäkning

11.1

Resultatberäkning sker enligt SRS/SRSs.
Totalresultat ges endast om 10 båtar gått i mål inom stipulerad tid.

12. Priser
12.1

Pris i varje startgrupp.
Därutöver delas pris ut enligt nedan:
◦ Totalsegrare, även vandringspris, se nedan.
Dessutom delas ett pris per nedan angiven kategori ut.
Anmäl till sekretariatet ska göras om båten seglar i någon/-ra av följande kategorier:
◦ 50 % tjejbåt
◦ Seniorbåt 50 % av kategorin 65 år
◦ Tidigare Arkö Runt vinnare
◦ 100 % familjebesättning
◦ Ungdom född >=1998 100%
◦ Deltog ej 2016 (Bo Ossians och Ulla-Britt Erikssons vandringspris).
◦ Shorthand.
◦ Deletapp Arkö (Arköhalvan).
◦ Övriga vandringspriser:
Totalvinnare (uppsatt av Bygg o Interiör i Katrineholm)
Totalvinnare (uppsatt av Oxelösunds Båt o Motor)
Bästa Rival 22 (uppsatt av SSAB Oxelösund)
Bästa Maxi (uppsatt av Roine Gävert)
Vandringspris till bästa klubb (de 5 första placerade i totalen)
Utlottning av nyttopriser till närvarande besättningar vid prisutdelningen.
Arkö Runt gäller som klubbmästerskap för Oxelösunds Segelsällskap (OXSS).

13. Upplysningar
13.1

E-posta arkorunt@oxss.nu
Johnny Wennerström tel: 070 98 26 279

14. Övrig information
14.1

Alla formella dokument kommer att läggas ut löpande på Arkö Runt 2018 .
Inga dokument kommer att finnas tillgängliga i pappersform, vilket betyder att
Rorsmansförklaring skall man själv skriva ut och fylla i för inlämning på expeditionen
i samband med registrering.

