Sundbyholmsregattan
Segelsällskapet Svearna inbjuder till
Sundbyholmsregattan lördagen den 18:e Juni 2011.
Klasser

Bana / banor

SRS Klass 1 (1,15-) och 2 (-1,14), SRS Klass
4 Shorthanded Racing (SRS Klass 4
Shorthanded är tävlingsklassen med endast
två i besättningen.) SRS Klass 3 Cruising
US. Entyp : M30

Samtliga klasser kommer att seglas på en
distansbana som beräknas ta c:a 4-6h att
segla.
För entyp är 3 seglingar planerade, de
beräknas till c:a 50 min.

Regler

Resultatberäkning

Kappseglingen genomföres enligt gällande
kappseglingsreglerna (KSR) appendix S samt
gällande SRS-regler.

Placering erhålles genom att seglad tid
multipliceras med båtens SRS-tal vilket ger
”korrigerad tid” och kortaste korrigerade
tiden vinner. För entyp gäller lågpoängs
systemet APP A.

Villkor för att delta
Båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Klass 3 Cruising US seglas utan spinnaker
varav avdrag för spinnaker görs.

Program
08.00-09.00 Registrering, betalning och
erhållande av seglingsföreskrifter, banbeskrivning samt deltagarlistor.
10.00 (tidigast) Varningssignal för dagens
1: a start (Klass I). Därpå följande
startordning i seglingsföreskrifterna.

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna hämtas på
tävlingsexpeditionen som är belägen vid
hamnkontoret i Sundbyholm. Och kommer
även att kunna laddas ned på hemsidan.
www.svearna.nu

Priser
I samtliga klasser ett pris till minst var 5:e
båt. Dessutom kommer en kryssningsbiljett
för 2 pers att utlottas bland deltagarna.
Deltagare i denna regatta samt deltagande på
Höstkroken den 28 aug har även möjlighet
att vid utlottning vinna en resecheck om
minst 8000:-.

Anmälan / upplysningar
Anmälan senast onsdagen den 15:e maj.till:
Fredrik, tel. 016-14 91 72, mob/sms 0761853324 eller bigge2244@gmail.com . Ange
namn, klubb, båtnamn, klass, båttyp SRS-tal
och segelnr. Ev SRS cert uppvisas vid
ankomstanmälan.

Kappseglingsområde

Amälningsavgift 250:- kr som betalas på
seglingsexpeditionen Efteranmälan mot
förhöjd avgift.

Banorna är belägna i området runt RidöSundbyholm arkipelagen samt Blacken. Med
planerad start och mål på fjärden N
Sundbyholms hamn.

Möjlighet till skaffning samt under kvällen
underhållning kommer att finnas vid
Hamnkontoret i Sundbyholm.

Segelsällkapet Svearna och Sundbyholms Gästhamn hälsar
seglare hjärtligt välkomna till detta arrangemang

