INBJUDAN
Axel Jansson minne
Kappsegling: Axel Jansson minne 2020-08-29
Varje år i slutet av augusti seglar vi tävlingen” Axel Janssons minne”.
Till minnet av vår förenings grundare. I år kommer seglingen att bli en
jaktstartävling. Pris till klubbmästaren, total vinnaren och bäste veteran. För att delta
i klassen bäste veteran måste Du vara fyllda 65 eller fylla i år och vara rorsman.
Deltar Du i den här klassen uppger Du det vid anmälan.

Så här fungerar tävlingen
Alla deltagande båtar tilldelas en starttid, båt med lägst SRS startar först- högst sist.
När Du ska starta seglar Du in i en startfålla och får inte segla över statlinjen före
utsatt tid, passerar Du linjen för tidigt får Du vända om och segla över startlinjen
igen. Blir Du upphunnen av annan båt får Du inte på något vis försvåra för
upphinnande båt - alltså regel 11 gäller inte. När Du väl kommit i mål räknar vi ut
Din korrigerade tid – minst tid vinner.
Bana:
Vi har fyra banor att välja mellan. Start och mål i anslutning till Bubben. Vilken
bana det blir redovisas på skepparmötet. Beräknad tid 1 ½ -2 timmar.
Regler §
I den här tävlingen vill vi gärna locka nybörjare och nygamla kappsegale att delta i –
vi ber därför alla deltagare att visa extra stor hänsyn till varandra.
Regler: Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna 2017-2021 (KSR)
inklusive Appendix S,

Svenska Seglarförbundets SRS -regler 2020 samt dessa seglingsföreskrifter.
Båt med högst två personers besättning får ej kappsegla med ett SRS- tal för
shorthandedkappsegling.
Det är ej tillåtet att använda undanvindsegel.
Regel 11 gäller ej – utan istället lämnas upphinnande båt företräde.
Villkor för att delta
Båt skall vara ansvarsförsäkrad
Deltagare samtycker till att namn och bilder, kan läggas ut på internet
Program
10.00-10.45 anmälan registrering i klubbhuset
10.45-11.00 skepparmöte i klubbhuset (blir vi många träffas vi utomhus)
12.15 tidigast start för första båt
Anmälan
Du kan anmäla Dig på plats i klubbhuset mellan kl. 10.00 – 10.45 i klubbhuset
Kostnad för att delta 50kr. Swish 1233638343 Bankgiro 708-3108 märk Din
betalning med Axel Janssonsminne och Ditt namn.
Priser:
Pris till vinnaren av varje klass samt pris till 2:a och 3:e pristagaren i tävlingen.
Samt ett utlottningspris.

