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Hanö Runt – Inbjudan 

Kappsegling: Hanö Runt - Jaktstart enligt SRS 

Datum: 2019-08-31 

Arrangör: HBK (Hälleviks Båtklubb) 

1. Regler 

1. Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-
erade i Kappseglingsreglerna (KSR) med undantag enligt 1.4.  

2.  Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser. 

1.3  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning.  

2. Villkor för att delta 

2.1 Båt vars ansvarige är medlem i Hälleviks Båtklubb får delta i klubbmästerskapet 

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-
dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan och betalning ska ske senast 26/8, anmälan till:  
 tomas.petterson@foodtankers.com 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: Båttyp, segelnummer, SRS-tal, båt namn, 
klubb, skepparens namn, mailadress och telefon. Utöver detta ska det meddelas 
om man seglar med eller utan undanvindssegel (ex. spinnacker) om man seglar 
med full besättning, Doubble handed (2 personer ombord) eller single handed 
(ensam ombord).   

3.3 Anmälningsavgiften är 250 kr och betalas genom Swish till 123 268 95 29  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4. Registrering 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen som är belägen i klubblokalen  kl 
08.00 – 09.30  

4.2 Båttyp som inte finns i SSF:s SRS tabell ska uppvisa Mätbrev i samband med 
registrering för att styrka sitt SRS-tal. Tävlingsledningen äger rätt att sätta Per-
sonligt SRS-tal (SRSp) på båt som saknar officiellt SRS-tal. Detta personliga 
SRS-tal gäller enbart för denna seglingen och kan inte åberopas i andra sam-
manhang. Båt som seglar single handed får ett SRSp tal i denna seglinen mot-
svarande SRSs (shorthanded) men reducerat med mellanskillanden mellan SRS 
full besättning och SRSs. Exempel SRS = 1,035 och SRSs=1,022 SRSp blir då 
1,022 – 1,035-1,022 = 1,009  

5. Tidsprogram 31/8 

5.1 08.00-09.00 Registrering enligt ovan. 
 09:00 Rorsmansträff   

Ca 10:00 Tid för första båts start. Tidpunkten är beroende av båt med lägsta 
SRS-talet.  
Ca 10:00 – 11:00 Individuell start, starttid erhålls vid rorsmansträffen.  

 Ca 15:30 Prisutdelning med after sail planeras direkt efter sista båts målgång.  
  

18.00 Båt som inte gått i mål anses ha utgått. 

6. Genomförande 

6.1 Kappseglingen genomförs som jaktstart enligt SRS, dvs först i mål vinner. 
Om första båts tid avviker med mer än 15% från antagen tid enligt vindupp-
skattningen räknas hela resultatlistan om efter seglad tid. 

Klasser: Öppet klubbmästerskap för HBK enligt SRS. Resultat presenteras totalt 
samt som internt HBK klubbmästerskap. 

7. Banan 

7.1 Banan är 17,3 NM med start och mål utanför Hälleviks hamn. 
Bana: Start – de två gröna inseglingsprickarna om BB – Ostprick 0,4 NM SSO 
om Bjöke-Nabben om BB - Sydprick 0,8 NM SSV om Kråkenabben om BB – 
Hanö om SB el BB, meddelas på rorsmansträffen -  Sydprick 0,8 NM SSV om 
Kråkenabben om SB - Ostprick 0,4 NM SSO om Bjöke-Nabben om SB - de två 
gröna inseglingsprickarna om SB – Mål. 
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!  
 Skiss av banan  

Maxtid: båt som inte gått i mål innan 18.00 anses ha utgått. 
Banan kan inte avkortas. 

Alternativ bana kan tillämpas vid ej lämpliga väderleksförhållanden. 
Slutgiltig bana meddelas i samband med rorsmansträff.   

9. Protester och straff 

9.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller. 

11. Priser 

11.1  Pris till bästa båt/båtar i respektive klass  

12. Service 
Fria båtplatser för gästande båtar erbjuds veckan före och efter kappseglingen. 
Full gästhamnsservice finns i hamnen. (toaletter, duschar, vatten, mastkran, mat och båt-
tillbehörsaffär, restaurang mm).  
Vid utnyttjande av fri båtplats ska anmälan ske till Bert-Ove Bejevik Tfn: 0732 635621 

13. Kontakt 
Tomas Petterson:  
tomas.petterson@foodtankers.com  
Tfn: 0708 375 015 

Bert-Ove Bejevik 
bertove.udden@icloud.com 
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Tfn: 0732 635621 

14. Övrigt 
Hälleviks båtklubb har grillkväll kvällen (fredag) innan seglingen som alla är välkomna 
att delta i.  

Enkel frukost finns för deltagande besättningar från 08.00 vid tävlingsexpeditionen. 

Ingen officiell regattamiddag är planerad men vi har reserverat ett rejält antal platser på 
Hanöhus Beachbar där god mat, dryck och bra underhållning finns under gemytliga 
former i samband med säsongsavslutningen. Vi hoppas på stor uppslutning på lördags-
kvällen av seglare med vänner. 

Hällevik 4/8-2019 
Tomas Petterson 
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