Kalvönrunt familjekappsegling
29.07.2017
Arrangör: Svartbäcks segelsällskap, Kärrby, Borgå

SEGLINGSFÖRESKRIFTER
Regler
Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i sjötrafikreglerna. Med undantag av följande;
-Alla i båten har flytvästen på
-Skepparen skall ha en fungernade mobiltelefon ombord med det nummer ni anmält
-Ingen spinno får användas
-Seglingen sker med lys-tal
Meddelanden till deltagarna
Meddelanden till deltagarna sätts upp på den officiella anslagstavlan som finns utanför klubbhuset
Ändringar i seglingsföreskrifter
Eventuella ändringar i seglingsföreskrifter anslås före kl 10:45 samma dag som de träder i kraft
Seglingsprogram
Tidtabell
- lördag 29.07 kl 10:30 -> registrering
- lördag 29.07 kl 10:45 skepparmöte
- lördag 29.07 kl 12:00 start

Tävlingsplatsen
Tävlingscentrum är Svartbäcks Segelsällskap i Kärrby
Seglingen sker runt ön Kalvön i Borgå skärgård

Banorna
Bilden i bilaga 1 anger rutten vilken kommer att seglas
Senast på skepparmöte meddelas vilken bana som skall seglas
Vi använder sjökort 623 eller 622
Märken
Märken är isbojar och plastprickar
Startmärken är vid ångbåtsbryggan en orange flagga vid stybordsändan och en flaggboj vid
babordsändan
Målmärkena är vid ångbåtsbryggan en blå flagga vid stybordsändan och en flaggboj vid babordsändan
Starten
Starten befinner sig mellan en stång med orange flagga på startmärket till styrbord och bansidan av
babords startmärke
Målet
Mållinjen befinner sig mellan en stång med blå flagga på målmärket till styrbord och bansidan av
babords målmärke
Tidsgränsen
Tidsgränsen är 5 timmar efter start
Protester
Protest tiden går ut 30 min efter att sista gått i mål. Prostesterna görs skriftligt på ett blancko papper
och lämnas in till kansliet
Säkerhetsbestämmelser
En båt som utgår från tävlingen ska så fort som möjligt meddela om detta till
Christian Hortling tel 0400-654 613 eller Kenneth Lindberg 040-7475959
Kontroll av utrustning och mätning
En kontroll att en båt eller dess utrustning överensstämmer med reglerna och seglingsföreskrifterna
kan göras närsomhelst. På vattnet kan en besiktningsman eller en mätman i kappseglingskommittén
angiva en båt att genast förflytta sig till en bestämd plats för kontroll
Avfallshantering
Avfallet hämtas till land. Straff för brott mot Miljöskydds lag för sjöfarten 29.12.2009/1672 kan vara
mindre än diskvalicering om protestkommittén så besluter

Officiella båtar
Officiella båtar markeras med flagga

Kappseglingskommitténs båtar
Ansvarsfriskrivning
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella
eller personskador eller dödsfall som ägt rum i samband med eller före eller under eller efter
kappseglingen

Försäkring
Varje deltagnade båt skall vara försäkrad med i kraft varande ansvarsföräkring

