Säkerhetsföreskrifter för Bornholm Runt
Ägarens ansvar
Ansvaret för båtens och de ombordvarandes säkerhet åvilar helt och fullt ägaren
respektive ägarens representant, som måste göra sitt bästa för att tillse att båten är i
fullt sjövärdigt skick även som att besättningen är tillräckligt erfaren och kapabel att
utstå dåligt väder till havs. Han skall övertyga sig om styrkan och konditionen av
skrov, rundhult, rigg, segel och all annan utrustning. Han måste försäkra sig om att
säkerhetsutrustningen är i gott skick och lämpligt stuvad och att de ombordvarande
vet var den finns och hur den skall användas.
Varken upprättande av dessa bestämmelser eller kappseglingsorganisationens
tillämpning av dem eller verkställande av inspektion av att en båt uppfyller kraven,
begränsar eller reducerar det fulla och obegränsade ansvar som åvilar ägaren eller
dennes representant.
De ombordvarande har ensamma det fulla ansvaret för beslut om båten skall starta i en
kappsegling, respektive om den kan fortsätta att kappsegla.
Säkerhetschecklista
Grundkrav
Båten skall vara självrätande, starkt byggd, vattentät och sjövärdig
Motor (med fast monterat fäste på båten gäller utombordare) samt bränsle för
minst 15 sjömils gång.
Ballast och tung utrustning såsom batterier, spis, gasflaskor, tankar, utombordsmotor,
ankare, kätting etc skall vara säkert fastsatt eller surrade.
Skrovet inklusive däck och överbyggnad skall vara en sammanhängande helt
vattentät enhet och varje öppning i denna skall omedelbart kunna tillslutas för att
bibehålla dessa egenskaper.
Nedgångar från sittbrunnen skall om de sträcker sig under huvuddäckets nivå
kunna tillslutas upp till huvuddäckets nivå. Alla luckor skall kunna låsas i såväl
öppet som stängt läge.
Självlänsavloppen får inte understiga en area motsvarande 2 rör med 25 mm
innerdiameter.
Kranar och ventiler för alla skrovgenomföringar under vattenlinjen med undantag
av logg, ekolod, propellerhylsa och liknande, medel att vid behov tillstänga dessa
skall dock finnas.
Koniska träpluggar av mjukt trä av rätt storlek fästa på eller vid respektive
skrovgenomföring.
Föreskrivna mantåg och stävräcken och/eller däckssäkerhetslinor, fast monterade
från för till akter på båda sidorna. Finns ej mantåg skall båtens besättning under
segling bära säkerhetssele och vara kopplad i däckssäkerhetslinan.
Klassreglerna gäller.

Toalett eller hink fast placerad.
Kojer säkert installerade.
Spisinstallation säkert installerad för användning under sjögång med lättillgänglig
avstängning av bränsletillförslen. Endast om spis finns.
Dricksvatten i lämpliga behållare.
Eldsläckare en (1) vid endast motor, två (2) vid spisinstallation och motor.
Eldsläckarna skall vara fastsatta på olika ställen.
Länspump med handtag som är säkrat (med stropp) så att det inte kan gå överbord.
En handpump måste kunna användas med alla sittbrunnsbänkar och luckor stängda.
Två hinkar med minst 9 liters volym, vardera försedda med linor.
Ankare med ankarkätting/-lina. Båtar under 8,5 m ett ankare, båtar över 8,5 m
två ankare.
Handlampor, vattentäta med reservbatterier och reservglödlampor.
Förbandslåda med handbok.
Mistlur.
Radarreflektor.
Avstängningsventiler på alla bränsletankar.
Kompass.
Sjökort och utrustning för bestickföring.
Fart och distanslogg.
Lanternor i enlighet med föreskrifterna i de internationella sjövägsreglerna.
Nödutrustning
Reservlanternor med kraftkälla
Stormfock och revningsordning för storsegel så beskaffade att båten kan kryssa
sig fri från land.
Alternativ metod/utrustning att styra båten.
Verktyg inkl bågfil eller bultsax.
Marin radiosändare och mottagare eller mobiltelefon. Radiomottagare för
väderleksrapporter.
Säkerhetsutrustning
Flytvästar försedda med visselpipa för alla ombord.
Säkerhetsselar, en för varje ombord.
Livboj, försedd med självtändande ljus och drivankare.
Nödsignaler i vattentäta behållare, max 6 år gamla: 4 röda
fallskärmsljus/handbloss, 2 orange röksignal.
Kastlina
VHF och eller mobiltelefon
------------------------------------Båtens namn

--------------------------------------Skeppare

