
ROBLINE-SKAGEN RACE 2020

Vi hälsar dig välkommen till årets upplaga av Robline-Skagen Race den 5 sept 2020
Anmälningsavgiften 300.- betalas vid anmälan på SS Fram´s hemsida

SS Fram är arrangör
Robline Teufelberger AB sponsrar seglingen

Seglingsföreskrifter
1: REGLER
 Kappseglingen genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)  
 och med appendix S, i två grupper.
 Grupp I ”doublehanded” avser båtar som seglar SRS med endast 2 mans besättning
 Grupp II avser båtar som seglar ”SRS  standard”

2.VILLKOR FÖR DELTAGANDE
 Båt skall vara utrustad enligt särskild utrustningslista  Varje skeppare ansvarar för båtens och
 besättningens utrustning. Stickkontroller på utrustning enligt listan kommer att utföras.

3. TIDSPROGRAM
lördag 5 september
 (Inget skepparmöte p.gr.av Coivid-19 epedemien)
 Kl 10.00 Start på Björköfjorden utanför starttribunen på Framnäs (Grupp 1)
 Kl 10.10 Start för  Grupp II
Ca Kl 16.00 och framöver beräknad målgång i Kalvsund.  
 Målgångstid registreras av tävlimgsledningen från bryggan på Framnäs
 Rorsmansförklaringen, målgångstid SMSas in.
 
4. BANA
 Start på Björköfjorden utanför starttribunen på Framnäs
 1. SB Buskärs knöte
 2. SB Trubaduren
 3. SB Hätteberget
 4. BB St Oset fyr
 7. Mål  Väst röd prick O Kalvsund - Stora Kalvsund 

5. STARTEN
 Startlinjen är mellan 2 boyar utanför starttribunen .
 Varningsskott ges 5 min före start
 För grupp 1 visas klassflagga 1
 För grupp 2 visas klassflagga 3 
 Skott ges 5 min före start och Blue Peter hissas
 Ljudsignal 1 min före start och Blue Peter halas
 Startskott, klassflagga halas
 Ingen allmän återkallelse
 För båt som tjuvstartar, 5 % tidstillägg

6. MÅLLINJEN.
 Mål  V röd prick O Kalvsund och Stora Kalvsund, där varje båt noterar sin målgångstid.
 Tiden SMSas sedan till mobil 070 6733302
 Tävlingsledningen noterar även båtens målgångstid.

’



7. POÄNGBERÄKNING
 Klassreglerna för Standardbåtar, Klassbåtar samt Mätbrevsbåtar i enlighet med
 SRS-2020.  Ev. avvikelser meddelas och mätbrev anges vid anmälan.. Presterat resultat
 ger poäng, lägst poäng är vinnare av klassen
 Separat resultatlista för ”doublehanded” och SRS

8. SÄKERHET
 Varje skeppare ansvarar för båtens och besättningens utrustning.
 VHF kanal 77 skall vara påslagen hos samtliga seglare under tävlingen, 
 skulle någen behöva assistans hjälper övriga deltagare. I övrigt hänvisas till 
 sjöräddningen.

9. PROTESTER
 Ev. protester lämnas vid målgång SS Fram på bryggan där tidtagningen sker,
 senast 30 min efter målgång och behandlas sedan enligt kappseglingsreglerna.

10. PRISER
”Doublehanded”: Vandringspris till 1:an korrigerad tid.
SRS:   Vandringspris till 1:an korrigerad tid.
 Dessutom pris till de tre första båtarna i varje klass.
 Extra priser för förtjänstfulla insatser till båda klasserna.

 PRISUTDELNING har vi på en torsdagskväll i oktober 2020.

11. Övrigt
 Hamnkaptenen bjuder på hamnavgiften mellan fredag och lördag på Framnäs.
 Grillplatser på Framnäs finns förberett för din grillning.

Tävlingsleare: Peter Ersénius, SS Fram, Mobil 070-673 33 02


