
Inbjudan till 

Näset Runt 2020 
 
 

Tävling: Distanssegling c:a 26 NM, runt Falsterbonäset, respitre-

gel SRS 2020. 

 

Klasser: SRS-klass 

 2Star – Max 2 personer ombord 

Familjeklass SRS med möjlighet att välja bort flygan-

desegel. 

Flerskrovsklass 

 

Tävlingen ingår i Öresund Cup 2020 

      

Datum: 15 augusti 2020 

 

Arrangör: Falsterbokanalens Båtklubb 
 

   

1. Regler 
 

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR) och 

med appendix S. Klass- respektive SRS-regler gäller för deltagande bå-

tar. 
 

1.3 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser: 

 Båtar med ett SRS-tal och SRS-mätbrev. 

 

1.5 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett ”short-

handed” SRS- mätbrev i enlighet med SRS-regel A.4.3b iv. 
 

1.9 Alla båtar kan komma att, i enligt World Sailing Regulation 20, föra 

reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 
 

 
 

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 kapp-

segla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- 

eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, un-

der eller efter tävlingen. 
 

3. Anmälan 
 

3.1       Anmälan ska vara FBK tillhanda senast 13 augusti. Skickas till  



tavling@falsterbokanalen.se  

Ange följande: 

Båtnamn, Båttyp, Rorsman, Klubb, Segelnr,  Klass, SRS tal 
 

3.1.1 Anmälningsavgiften är 400: - SEK och betalas med kort vid registreringen på 

plats alternativt med swish 1236099147, ange båtnamn vid betalningen.  

 
 

4. Registrering och mätkontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 09:00 startdagen. 
 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar, gäller SRS klass, 2Star 

och flerskrovsklassen. 

 
 

5. Tidsprogram 

 

Hamnkrogen Barbistro erbjuder en special seglarmeny fredag och lör-

dag för 179 kr (kött eller fisk), med förrätt eller efterrätt 229 kr.  

 
 

5.1 Fredag den 14 augusti 

Tävlingsexpeditionen vid klubbhuset öppet kl.17:00-20:00 för registre-

ring. 

 

 Lördag den 15 augusti 

Tävlingsexpeditionen vid klubbhuset öppet kl.8:00–09:00 för registre-

ring. 

Rorsmansmöte kl. 09:00 

Gemensam broöppning kl. 10:00 

 Första start kl.10:20 mellan Falsterbokanalens södra pirar. 

Mätning, säkerhetskontroll kan ske utan föranmälan. 

Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång. 

Korvgrillning med dryck serveras direkt efter seglingen. 

 

  

6. Genomförande 
 

6.1 Jaktstart dvs. båtarna startar efter sitt SRS tal, lägst tal startar först. 

Medför förhoppningsvis samlad målgång vid Falsterbokanalens norra 

pirar. 

 

6.2 Startlinje är mellan pirarna i södra kanalen. Mållinje är mellan utlagda 

bojar (röda flaggor) nordost om pirarna norra kanalen. Se skiss.  

 

6.3 Avkortning kan ske vid Skanörs Hamn. Se målgångsskiss. Avkortning 

av bana markeras med flagga på vågbrytare i Skanörs Hamn tillsam-

mans med ljudsignal. Vid avkortning av bana räknas tiderna om. 

 

6.4 Målgångs tid som pga. vindförändringar avviker mer än ±12% kan räk-

nas om. 
 

mailto:tavling@falsterbokanalen.se


6.5  Vattnen norr om Falsterbokanalen är populära fiskevatten. Beroende på 

begränsat djup så avrådes halt från att segla mellan utlagda nät. Felakt-

igt utmärkta nät och bristfällig utmärkning förekommer ofta.  

 

9. Protester och straff 
 

9.1 Protesttid 30 minuter efter båts målgång. 

 
 

10. Poängberäkning 
 

10.1 Lågpoäng systemet i KSR appendix A. 

 
 

11. Priser 

11.1 Ett pris för var fjärde startande båt i varje klass. 

 

 

Datum:  2020-06-30 

Namn:  Rikard Roth / FBK 

 

Bilaga till Inbjudan 

 

Banbeskrivning 



 



Startlinje och mållinje 

 
 

Alternativ målgång Skanörs hamn 

 
 


