Inbjudan
Nordic Yachts Open
Datum:
Plats:
Tävlingsledare:
Seglingsledare:
Tävlingens nivå:
Båtklass:

4:e september, 2021
Bullandö Marina, Nordic Yachts
Mats Runström
Kristina Wiktander Broman
Blå
SRS Double handed för båtar med SRS som lägst 0,85

Arrangör: Värmdö Jolleseglare i samarbete med Nordic Yachts AB
Välkommen till sensommaren/höstens kanske trevligaste kappseglingsäventyr.
Vi hoppas på en härlig segling, bra aftersail och en corona anpassad middag på Bullandö krog tillsammans med
Nordic Yachts seglingsvänner. Så här går det till:
Vi genomför som vanligt jaktstart.
1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

1.2

Vi använder SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).

1.3

KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett
ensvängsstraff. Alltså en enkel snygg piruett.

1.4

Följande ska finnas ombord på deltagande båt:
- VHF med kontinuerlig passning på kanal 16 samt om möjligt
kappseglingskommitténs kanal [ange kanal]
- Första förband
- Lanternor
- GNSS-mottagare med sjökortsplotter och relevanta sjökort
- Mobiltelefon
- Utrustning för tätning av mindre vatteninträngning
- Ankare med minst 30 m lina
- Mistlur
- Brandsläckare om spis, elsystem eller motor finns ombord
- Hink med lina
- Länspump
- Säkerhetsselar för samtliga ombord
- Livboj med lampa
- Kastlina
- Magnetkompass

1.6

KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av
segel samt användning av autopilot är tillåtet.

1.7

En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig
loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.8

KSR 40.1, (personlig flytutrustning) gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den
gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under
däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt.

1.9

VHF kommer användas under regattan, kanal 16 och om funktion finns även passning
på kanal 72. Seglingsledningen kan komma att kommunicera på kanal 72.

1.10

Bra bilder är alltid kul. Uppdatera gärna socialamedier och tagga med
#NYO2021 inför och under det trevliga evenemanget

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande senast den 4
september kl 08:00, se även punkt 3.3

2.3

Tävlingen gäller öppen klass samt mixad klass och den som är ansvarig ombord ska vara
medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella
myndighet.

2.4

Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 18år det år tävlingen genomförs.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan enligt hemsida. Dubbelkolla så du har rätt segelnummer på din anmälan som i
seglet.

3.2

Anmälningsavgiften enligt hemsida.

3.3

Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av segelkonfiguration (tex utan
undanvindssegel) ska anmäla sitt val till senast 1 september kl 12:00

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen online.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens mätbrev
eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén instruera en båt
att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4

En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av
kappseglingskommittén.

4.5

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av
kappseglingskommittén.

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den
officiella anslagstavlan på nordicyachts.se

5.2

Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända information på
VHF kanal 72

6.

Tidsprogram

1.1

Program
Fredag 3 september
20:00 Skepparmöte via videolänk (se nordicyachts.se för URL/www)
21:00 Publicering av starttider, samt bana
Lördag 4 september
08:00 Skepparmöte. Plats: Nordic Yachts kontor
09:00 Första start

C:a 22:00 – Sittande prisutdelning, Bullandö Krog

7.

Genomförande

7.1

1st distanskappsegling är planerade.

7.2

Kappseglingen genomförs som distanskappsegling.
Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS). Båtarna startas med individuell starttid som meddelas på
startlistor. Starttider publiceras senast kl 21:00 den 3:e september på www.nordicyachts.se och på
anslagstavlan vid Nordic Yachts kontor på Bulllandö Marina.
Första start tidigast 09:00 den 4 september för de med lägst SRS-tal. Alla tider är lokal GPS-tid.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna genomförs i skärgården utanför Bullandö marina.

8.2

Kappseglingens start och mål är i närheten av Djuröbron utanför Bullandö Marina.
Banan går ut mot Kanholmsfjärden med omnejd. Den beräknas ta fyra till sex timmar
att segla. Flera banalternativ finns. Banorna som kan komma att användas beskrivs i
de kompletterande seglingsföreskrifterna som kommer publiceras på hemsidan. Beslut
om vilken bana som kommer att användas fattas utifrån progonstiserad väder och
publiceras senast kl 21:00 den 3:e september på www.nordicyachts.se

9.
9.1

Protester och straff
Vi hoppas att inga protester skall behövas. Uppdatera dig gärna på kappseglingsreglerna. Här finns allt
det senaste. Planera din segling, skulle en situation uppstå, ta ert straff på banan, gör den snabba
piruetten, det lönar sig. Le och heja på varandra på banan, det ska vara kul att kappsegla!
En proteskommitté utses på skepparmötet av seglare.

9.2

Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10 % tillägg
på seglad tid.

10.

Poängberäkning

10.1

Resultatet beräknas som ”Time on time”, dvs seglad tid multiplicerad med SRS-tal.
Resultatlistan publiceras FÖRST på Nordic Yachts Facebook sida, så det är bara att ”gilla”.
www.facebook.com/nordicyachts

10.2 KSR A5.3 gäller.
10.3 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista
kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
11.

Priser

11.1 Vi kommer att kora en totalvinnare samt en mix vinnare (man/kvinna) samt lite special
utmärkelser.

Väl mött sailors!
Kristina Wiktander Broman, seglingsledare
Mats Runström, tävlingsledare

