Seglingsföreskrifter – Granskärsregattan 2017
Lördagen den 19 augusti 2017.
Anmälan:
•

Startavgift 200:-/båt, betalas vid incheckningen.

Regler:
•
•

Tävlingen genomförs i överenstämmelse med Kappseglingsreglerna, Skandinaviska och Svenska Seglarförbundets
föreskrifter, Standardseglingsföreskrifterna Appendix S med tillägg samt SRS-reglerna.
Båt som inte har SRS tal enligt SRS tabell 2017 måste ha giltigt mätbrev (gamla mätbrev gäller ej).

Klassindelning:
•
•
•

Öppen klass tillika deltävling 3 av 3 i DM för SRS 2017. (Nattracet, GSS Högtidsregatta och Granskärsregattan)
Allmän klass utan spinnaker.
Familjeklass utan spinnaker (Alla i båten bor på̊ samma adress). Utflyttande barn och barns “kompisar” under 10 år
är tillåtna.

För att bilda en egen klass krävs minst 3 båtar.

Tidsprogram:
08:15-08:55 Incheckning i klubbhuset Granskär.
09:00 Rorsmansmöte i klubbhuset Granskär.
10:00 Start Familjeklass samt Allmän klass
10:30 Start Öppen klass

Prisutdelning och mingel:
•
•
•

Efter målgång sker mingel på̊ bryggan för alla tävlande besättningar.
Ca 60 min efter att sista båt gått i mål och 15 min efter skott sker prisutdelning vid klubbhuset.
På kvällen blir det knytkalas uppe vid klubbhuset och klubben tillser att det finns briketter att tända grillen med.

Priser:
•
•

Vandringspris, glas och plaketter.
DM-plakett delas ut i samband med Gästriklands/Upplands Seglarförbunds årsmöte.

Banan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start utanför Granskär.
Röd Lysboj om styrbord.
Fyrrent ut genom norra farleden.
Ytterriskans lysboj om styrbord.
Mellan röd och grön prick väster om Lövgrund.
Purruts fyr om babord.
Nordprick Klubbgrund om babord.
Hällgrund om babord
Grön prick sydväst om Vitgrund (den södra av de gröna prickarna) om babord
Lövbrännan om styrbord.
Lysboj söder om Staffansgrund om babord.
Fyrrent in genom norra farleden.
Röd Lysboj om babord.
Målgång i förlängningen av Kryssarklubbens brygga i Granskärsviken.

Protester:
•

Lämnas till tävlingsledningen skriftligen senast 30 min efter att sista båt gått i mål.

Välkomna önskar Andreas Östling Ordf. Seglingsnämnden

