Seglingsföreskrifter
Näset Runt 2021
Datum: 2021-08-07
Plats: Falsterbokanalen
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass:

SRS-klass
2Star – Max 2 personer ombord
Familjeklass SRS med möjlighet att välja bort flygandesegel.
Flerskrovsklass
Tävlingen ingår i Öresund Cup 2021

Arrangör: Falsterbokanalens Båtklubb

2.

Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1

Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan
www.falsterbokanalen.se/naset-runt-2021/ senast lördag 7/8 kl 0900.

3.

Starten

3.1

Första båt startar 10:20. Övriga båtar startar vid tid angiven i
deltagarlistan.

3.2

Kappseglingen startas 10:20 för första båt, inga signaler ges. Ändrar
KSR 26. Varje båt ansvarar därefter själv för att starta korrekt, tidigast vid
den tidpunkt som båten är tilldelad enligt bilaga ”Deltagarlista”. För tidigt
startande båtar markeras med flagga X och en signal.

+ signal

3.4

Regel 29 stryks. Kappseglingskommittén kommer att försöka ropa
segelnumret på båt som startat för tidigt på VHF kanal 72. Uteblivet eller
felaktigt anrop är inte grund för gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a.

3.5

En båt som startar mer än fem minuter efter tilldelad starttid räknas som
inte startande (DNS).

3.7

För tidigt startande båt som ej startar om får ett tillägg om 30 minuter till
sin seglade tid.

3.8

Bron öppnas 10:00 och 12:00, ej 11:00.

4.

Banan

4.1

Startlinjen är en linje mellan fyrarna på pirarna i södra Falsterbokanalen.

4.2

Banan

4.2.1 Avkortning bana

Tidsgräns, om första båt bedöms att passera rundningsmärke vid
Skanörs Hamn efter 15:00 så kommer seglingen att avkortas med
målgång utanför Skanörs hamn. Markeras med ljudsignal och flagga S
längst ut på den västra vågbrytaren i Skanörs hamn.

+ signal
Målgångstid noteras och resultat kommer att räknas om med kortare
bana.

4.2.2 Vid hård vind (ca 13 m/s eller mer) S-NV kan bana läggas norr om
Falsterbokanalen.

4.3

Mållinjen är placerad mellan 2 utlagda bojar ca 100 m nordost om
hamninloppet Falsterbokanalen norr. Inga signaler ges vid målgång.

4.4

En båt som inte går i mål före 18:00 ges resultat utan förhandling som
om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

5.

Protester och ansökningar om förhandling

5.1

Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in till
regattaexpeditionen eller skickas i som e-post till
tavling@falsterbokanalen.se inom protesttiden och innehålla uppgifter
enligt KSR 61.2.

5.2

Protesttiden är 30 minuter efter att den protesterande båten har gått i
mål.

5.3

Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås
senast 30 minuter efter att alla berörda båtar har gått i mål eller slutat
kappsegla. Kallelse kommer om så är möjligt också att skickas ut med epost.

Datum: 2021-05-04
Seglingsledare:

Rikard Roth
070-691 0383
tavling@falsterbokanalen.se

Domare:
Jury:

Utses senare
Utses senare

