SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2018
Kappseglingen genomförs lördagen den 25:e augusti enligt Kappseglingsreglerna
(Gröna Reglerna) samt dessa Seglingsföreskrifter för Vinö Sailrace 2018.
Årets Vinö Sailrace är en klubbsegling och är inte sanktionerad av Svenska Seglar
Förbundet (SSF). Seglingsledare är utsedd av SHB styrelse att genomföra
seglingen Vinö Sailrace 2018.
All tävlan sker på egen risk. Deltagande båtar skall vara ansvarsförsäkrade enligt
gällande villkor. Ensamsegling får ej förekomma, En båt som startar men utgår skall
omgående underrätta seglingskommittén på mobil 070-538 1125. Båt som avser att
ändra SRS tal måste vara anmäld senast Onsdag den 22:a Augusti annars seglar
med Grund-srs
Anmält seglarnummer i startlistan får ej ändras senare än 21:00 fredag kväll.
Anmälningsavgiften 150:Tävlingsexpeditionen är öppen fredag: 18,00–2100 lördag: 07,30-08,30
Seglingsföreskrifter mm erhålles på tävlingsexpeditionen, startlistor anslås på
anslagstavla efter skepparmöte.
Skepparmöte hålls lördag kl 09,00.
Banbeskrivning:
Bana A: Start – runda boj om styrbord norr om Ramberget- runda boj om babord
utanför Djursnäs udde - segla prickrätt genom Tocknöleden, i Tocknösund kan
kobben väst om äspholmen passeras på valfri N-S sida, - Passera prickrätt genom
Hörntand norr om Vinön - Vinöleden - passera sydpricken ned mot den nya leden
väster om Fåran – MÅL.
Bana B: Start – Nya leden väster om Fåran mot Vinöleden via sydpricken–
Vinöleden – passera genom hörntand – i Tocknösund kan kobben väst om
äspholmen passeras på valfri N-S sida, segla prickrätt genom Tocknöleden , runda

boj om styrbord utanför Djursnäs udde - märke ca 200m norr om Ramberget tages
om babord - Mål
Startlinjen är en tänkt linje mellan två markeringsbojar, vid ena bojen kommer
startfartyg att ankra upp.
Start: Starten kommer ske i fyra grupper:
Startgrupp Klass 3 är för båtar med SRS tal < 0,850

start 10,30

Startgrupp Klass 2 är för båtar med SRS tal mellan 0,851-0,907 start 10,50
Startgrupp Klass 1 är för båtar med SRS tal  0,908

start 11,10

Startgrupp Entypsklass, trimaraner Wetaklass: beräknad starttid 11:30.
Starten är belägen 300m norr om SHB`s hamn
Mållinje är belägen ca 300m norr om SHB´s hamn och markerad av en gul boj
samt målfartyg, varje båt som går i mål erhåller signal från målfartyget.
Banlängd ca 16 sjömil.
Val av Bana meddelas på Skepparmöte.
Avkortning av banlängd Seglingsledaren kan avkorta eller avbryta seglingen enligt
reglerna. Målfartyget kommer vid avkortning av banan att visa Flagga S.
I det fall seglingen helt avbrytes kommer Målfartyget att visa Flagga F och även
meddela på VHF kanal 16
Enskild återkallelse sker enligt reglerna. När signalflagga X hissas avges en lång
ljudsignal.
Allmän återkallelse sker enligt reglerna Första likhetstecknet tas ned 1 minut före
varningssignalen samtidigt som en lång ljudsignal avges. Blå/gul vimpel.
Tidsbegränsning maximitiden är 360 minuter. En båt som ej gått i mål inom 120
minuter efter att den första båten i resp klass i seglingen gått i mål, anses ha utgått.
Protest protesttiden är 30 minuter. Påbörjas med signal (röd flagg) eller ljudsignal.
Protesttiden påbörjas då seglarna kommit i hamn. Protestanmälan lämnas till målbåt

alt expedition belägen vid klubbhuset. Kallelse till förhandling skall ske utan dröjsmål
genom anslag på anslagstavlan.
Reslutat och övriga meddelanden anslås på anslagstavlan och vid prisutdelning
Efter genomförd segling skall klassflaggan omgående återlämnas till expeditionen
där Skeppare erhåller en plakett. Expeditionen stänger 18.00

Startider och genomförande:Klass 1, klass 2, klass 3 och weta
Startgrupp klass 3
10:25

Flagga A (vit o blå)

10,26

Flagga P ( blå med vit fyrkant)

10,29
lång signal

Flagga P tas ned

10,30
Startskott

skott

skott

Flagga A tas ned

Startgrupp klass 2
10,45

10,46

10,49
lång signal
10,50

Flagga L (gul o svart)

Flagga P ( blå med vit fyrkant)

Flagga P tas ned
Flagga L tas ned

skott

skott

Startskott

Startgrupp klass 1
11,05

Flagga A (vit o blå)

11,06

Flagga P ( blå med vit fyrkant)

11,09
lång signal

Flagga P tas ned

11,10
Startskott

Flagga A tas ned

skott

skott

Startgrupp weta entypsklass
11,25

11,26

11,29
lång signal
11,30
Startskott

Flagga L (gul o svart)

Flagga P ( blå med vit fyrkant)

Flagga P tas ned
Flagga L tas ned

skott

skott

Flerskrov räknas som egen klass totalt
Säkerhet: SHB har upprättat en säkerhetsplan enligt SSF regler o normer,
Säkerhetsansvarig och båt kommer att finnas tillgänglig under seglingen. För dig
som deltagare gäller god sportsmannaanda och följa dem regler som finns, även att
hjälpa andra vid behov. SHB förespråkar Ärlig segling och absolut ingen alkohol på
sjön. Alla kappseglare skall bära flytväst.
Lycka till!

SÄKERHETSPLAN VINÖ SAIL RACE 2016
Seglingsledare

Start o Målbåt

Krister jakobsson

070-5381125

Kjell Ohlsson

070-2070434

Anders Högström

070-2487922

SG Lindgren

070-5242929

Lars Jakobsson

070-9924066

Lotta Jakobsson

070-6781575

Säkerhetsansvarig Krister Jakobsson

070-5381125

Sjöräddning Vinön

070-5878078

