Inbjudan
Wikens Båtselskap hälsar dig varmt välkommen till

Vårregattan, lördagen den 26 maj.
Vårregattan är en 4-timmars distanskappsegling för kölbåtar SRS.
4-timmarskappsegling innebär att du och din besättning under 4 timmar ska segla så lång distans som
möjligt runt i förväg angivna rundningsmärken, totalt 15 stycken. Ni väljer själva vilka bojar ni anser passar
er rutt bäst men varje rundningsmärke får endast rundas 2 gånger.
Deltagande båt förses med en loggboksblankett där ni noterar vilka bojar ni rundar, rundningstider och
deltagande båtar i er närhet. Ni kommer även förses med en lista över rundingsmärkena, dess positioner
och distanserna mellan bojarna.
Start: Starten sker västerut mellan en orang stavboj och en större röd konboj utanför Vikens Hamn.
Ni väljer själva när ni vill starta mellan 10.45 – 11.00. När ni skär startlinjen startar ni er tid. Startar ni efter
11.00 så räknas ändå tiden ifrån 11.00.
Målgång: Senast 4 timmar senare skall ni gå i mål österut mellan samma bojar. Den som seglar längre tid
än 4 timmar får straffavdag för varje extra minut.
Max seglad tid är 4 timmar och 20 minuter. Båt som går i mål efter maxtiden diskvalificeras.
Vinnaren är den som under 4 timmar seglat längst distans beräknat på båtens SRS-tal.
Loggboksblanketten skall vara inlämnad senast 15:30 på tävlingssekretariatet i WBS klubbhus
”Kajutan”.
Anmälan skickas till stefan.edefell@ssha.se senast torsdagen den 24 maj. Anmälan ska innehålla de
uppgifter som är angivna i bifogad anmälningsblankett.
Anmälningsavgiften är 300:-/ båt och betalas i samband med registreringen på tävlingsdagen morgon. I
anmälningsavgiften ingår en lättare frukost samt en välsmakande hamburgare efter målgång för dig och din
besättning.
SRS-/ handikapptal: Seglingsresultatet kommer att beräknas med hjälp av SRS-tabellen. Seglar Ni enligt
det SRS-tal som finns i SRS tabellen så får bara segel som detta tal baserats på, användas. Inga
shorthand respittal används.
Lämnas spinnaker/gennaker hemma ändras SRS-talet enligt SRS tabellen som Ni hittar på Svenska
seglarförbundets hemsida. www.svensksegling.se

Program:
•
•
•
•
•
•

Registrering och betalning av anmälningsavgiften: 9.00-9.55.
Frukosten står serverad i vårt klubbhus ”Kajutan” från 9.30.
Rorsmansmöte kl 10.00
Start mellan 10.45-11.00
After Sail vid Kajutan där nygrillad hamburgare med en dryck serveras direkt efter målgång.
Prisutdelning snarast efter målgång.

Välkomna!
WBS Kappseglingssektion
Stefan

Anmälningsblankett!

Namn: ___________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________
Totalt antal personer ombord:________________________________
Båtnamn:_________________________________________________
Segelnummer:_____________________________________________
Båttyp:___________________________________________________
SRS tal___________________________________________________
Med eller utan spinnaker:____________________________________

