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Inbjudan  ver. 2 2020-03-01 
 
Simrishamns Segelsällskap inbjuder till 
 
Regatta: Österlens Kraft Bornholm Runt 
 
Klass:  SRS  
 
Datum: Den 23 - 26 juli 2020  
  Simrishamn 
 
Arrangör: Simrishamns Segelsällskap 
 
1 Regler 
1.1  Regattan genomförs i överensstämmelse med reglerna, så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S – Standardseglingsföreskrifter. Under 
tiden kl. 21.00 - 05.00 ersätts KSR del 2 i tillämpliga delar av väjningsreglerna i Inter-
nationella Sjövägsreglerna (IRPCAS) och svenska sjötrafikföreskrifter. 
Kompletterande seglingsföreskrifter anslås på den officiella anslagstavlan invid re-
gattaexpeditionen i Seglarpaviljongen, Simrishamn Marina, senast den 24 juli kl. 
09.00. 

 
1.2 SRS Klassregler 2020 gäller, se www.svensksegling.se   

 
1.3 Tävlande båtar kan i enlighet med World Sailing Regulation 20 åläggas att visa re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören. Protestkommittén kan för brott mot 
denna regel bestämma lindrigare straff än diskvalifikation. 

 
2 Villkor för att delta 
2.1 Regattan är öppen för båtar med ett SRS-tal om som lägst 0,835. 

 
2.2 En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-mätbrevet eller båtdatabladet för kappseg-

ling utan flygande försegel får anmälas att delta utan sådana segel. Sådan anmälan 
ska ske senast den 19 juli. 

 
2.3 En båt med högst två personers besättning får anmälas att delta med ett SRS-tal en-

ligt SRS-mätbrevet för shorthanded-kappsegling. Sådan anmälan ska ske senast den 
19 juli. 

 
2.4 Den tävlande som har ansvaret ombord ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet.  
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2.5 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Arrangören åtar sig inte något slag av 

ansvar sammanhängande med de tävlandes eller deltagande båtars agerande eller 
underlåtenhet, ej heller för bristande försäkringsskydd. 

 
2.6 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk (se KSR 4, Besluta att kappsegla). Arran-

gören åtar sig inte något slag av ansvar för sak- eller personskada som någon råkat 
ut för i samband med, före, under eller efter regattan. 

 
2.7 Genom anmälan till eller deltagande i tävlingen medger anmäld och/eller delta-

gande besättning/båtägare arrangören rätt att bearbeta lämnade uppgifter med 
hjälp av ADB och att fritt använda och publicera lämnade uppgifter, resultat och bil-
der föreställande deltagande båtar och besättningar på Internet, i media eller på 
annat sätt.    

 
3 Anmälan och avgifter 
3.1 En båt kan inte registreras förrän anmälningsavgiften kommit arrangören till handa. 

Anmälan är inte komplett förrän den accepterats av arrangören. Arrangören åtar sig 
inte något ansvar för kostnader sammanhängande med att en anmälan inte accept-
eras. 

 
3.2 Anmälan sker genom att de uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret på 

www.simss.se fylls i och anmälningsavgiften inbetalas via arrangörens bankgiro-
konto nr 810–1594. Såväl efterfrågade uppgifter som anmälningsavgiften ska vara 
arrangören till handa senast den 19 juli. 

 
3.3 Anmälningsavgiften uppgår till 900 kr.   

Om komplett anmälan jämte anmälningsavgift kommit arrangören till handa senast 
den 12 juli, uppgår avgiften till 700 kr.  

 
3.4 Efteranmälan, åtföljd av en förhöjd anmälningsavgift om 1 100 kr, kan enligt arran-

görens bestämmande komma att accepteras senast den 23 juli. 
 
3.5 Efter den 19 juli accepteras inte några förändringar avseende anmält SRS-tal. För 

efteranmälda båtar som anmäls med SRS-tal enligt mätbrev ska detta vara utfärdat 
senast den 19 juli.  

 
3.6 I anmälningsavgiften ingår 

▪ Frukost för besättningen den 24 juli; 
▪ Bryggplatsavgift för tävlande båt under tiden den 23 - 27 juli, under förut-

sättning att av arrangören tillhandahållen regattadekal finns anbringad väl 
synlig på båten. 

 
4 Registrering och kontroll 
4.1 Registrering sker på regattaexpeditionen i Seglarpaviljongen, Simrishamn Marina, 

torsdagen den 23 juli kl. 16.00 - 18.00 eller fredagen den 24 juli kl. 08.00 - 09.00. 
Varje tävlande båt ska vara tillgänglig för kontroll senast fredagen den 24 juli kl. 
08.00.   

 

http://www.simss.se/
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4.2 Följande handlingar ska lämnas/uppvisas senast vid registreringen. 

▪ Fullständig besättningslista med namn och kontaktuppgifter, inkl. namn och 
telefonuppgifter till kontaktperson avseende varje besättningsmedlem, 
samt telefonnummer i land under regattan; 

▪ Handlingar utvisande giltiga medlemskap enligt 2.4 och försäkring enligt 2.5; 
▪ I förekommande fall giltigt SRS-mätbrev. 

 
4.3 Varje tävlande båt eller annan utrustning kan när som helst besiktigas med avse-

ende på reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén 
instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.  

 
5 Tidsprogram  
5.1 Torsdagen den 23 juli  16.00 - 21.00 Regattaexpeditionen öppen 

16.00 - 18.00 Registrering och kontroll 
19.30  Invigning 

 
  Fredagen den 24 juli  08.00 - 10.00 Frukost 

08.00  Regattaexpeditionen öppnar 
      08.00 - 09.00 Registrering och kontroll 

     09.00  Rorsmansträff 
10.55  Första varningssignal 

 
Lördagen den 25 juli    Beräknad målgång 
 
Söndagen den 26 juli  09.00  Ev. förlängd maximitid utgår 
 
Prisutdelning snarast möjligt efter sista båts målgång, dock tidigast lördagen den 25 
juli kl. 19.00. 

 
5.2 Tidsprogrammet kan komma att ändras. Meddelande om sådan ändring anslås på 

den officiella anslagstavlan. 
 
6 Genomförande 
6.1 Maximitiden utgår lördagen den 25 juli kl. 21.00. Om någon båt går i mål inom denna 

tid, förlängs maximitiden till söndagen den 26 juli kl. 09.00. 
 
7 Kappseglingsområde 
7.1 På havet mellan Simrishamn och Bornholm samt runt Bornholm. 
 
8 Banan 
8.1 Simrishamn – Bornholm – Nedjan – Simrishamn.  

Riktning anslås på den officiella anslagstavlan senast den 24 juli kl. 09.00.  
Banans längd ca 100 M. 

 
9 Rapportering och resultat 
9.1 Varje tävlande båt ska via SMS rapportera vid passage av de rundningsmärken som 

anslås på den officiella anslagstavlan senast den 24 juli kl. 09.00. 
 
9.2 RaceQs kommer att användas.  
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9.3 Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan snarast möjligt efter sista båts 
målgång och publiceras på www.simss.se. 

 
10 Straff 
10.1 Protestkommittén kan utöver vad som anges i KSR 64.1 besluta att tilldela en båt 

ett straff genom ökning av båtens seglade tid med upp till 10 %. 
 
10.2 Med avvikelse från KSR 63.1 kan en tävlande båt som underlåter att rapportera pas-

sager enligt 9.1 straffas i enlighet med 10.1 utan förhandling. Underrättelse om så-
dant protestkommitténs beslut sker genom anslag på den officiella anslagstavlan. 

 
11 Priser 
11.1 Priser utdelas till varje påbörjat femtal startande båtar i respektive klass. Därutöver 

utlottas priser bland deltagande båtar och besättningsmedlemmar. För att delta i 
sådan utlottning ska någon ur båtens besättning vara närvarande vid prisutdel-
ningen. Pristagare svarar för eventuell vinstskatt. 

 
12  Ändringar 
12.1 Ändring i Inbjudan kan komma att ske senast den 19 juli. Meddelande om sådan 

ändring kommer att publiceras på www.simss.se och tillställas då anmälda deltagare 
via e-post. 

http://www.simss.se/
http://www.simss.se/

