Batalj mellan KSSS, SYK, Havsörnarna och GSYS
Inbjudan / Notice of race
Stockholm, Djurgården lördagen den 12:e okt 2019

Gamla Stans Yacht Sällskap, GSYS, har glädjen att inbjuda till Batalj mellan klubbarna
KSSS, SYK, Havsörnarna och GSYS den 12:e oktober 2019. Varje klubblag består av fyra
seglare.
Vi seglar GSYS Dragon Flite 95 i heat med 8 båtar. I varje heat har de två klubbar som
seglar heatet 4 seglare var. Lagen från varje klubb får vara högst 6 seglare. Heaten
arrangeras så att, m h t tiden, alla klubbar får möta varandra. Lotten avgör vilka klubbar som
startar att mot varandra.
De två klubbar med bäst poäng efter 12 seglingar kommer att avgöra Bataljen i en final
segling där vinnande klubb är vinnare av Bataljen. Hinner vi inte med alla 12 seglingar
kommer de första 6 seglingarna att ligga till grund för beräkning av finalister.
Plats:
Stockholm, Djurgården, NAVIS klubbhamn, Ryssviksvägen 12, Se bifogad karta.
Regler:
Klassregler för DF 95 gäller för seglingen med undantag för regeln om segelmärkning.
Svenska kappseglingsregler inkl Appendix A (lågpoäng system) samt Appendix E gäller men
undantaget för regler om segelmärkning och bojrundning.
Start- och målmärke får ej beröras, men övriga rundningsmärken får beröras med båt eller
rigg. Zonen är 4 båtlängder.
Övriga ev. regeländringar kommer att gås igenom vid rorsmansmöte.
Alla seglare deltar på egen risk.
Tider:
Navis öppnar grinden kl 11:00. Vi har rorsmansmöte kl 11:45 och första start 12:00. Vi seglar
12 heat plus finalsegling eller så många vi hinner med. Inget nytt heat startar efter 15:00.
Prisutdelning och middag preliminärt kl 16:00. Grillunch serveras under seglingarna.

Poängsystem:
Vi seglar enligt ett lågpoängsystem. De två klubbar som efter 12 seglingar har lägst poäng
kommer att mötas i en finalsegling. Finalen avgör Bataljens vinnare och andra plats. Övriga
två klubbar få sin placering efter poängen i heatseglingarna.
Banor:
Vi kommer att segla kryss-läns-banor. Start – kryss – läns – kryss – läns – mål.
Seglingsledare kan korta av bana, ändra bana eller avbryta ett race.
Kryssmärken ska rundas motsols, spreader mark kan användas. Lämärkes rundning motsols
eller, om gate är lagd, inifrån gaten och ut från valfri boj.
Kontrollområdet är på Navis L-brygga och begränsat i längd av kryss och läns bojens resp.
läge vinkelrätt banan på L-bryggan.

Avgift:
Startavgift är 200 SEK inkl lunch. Swishas eller betalas kontant vid start till GSYS. Swich till
GSYS 123 278 98 81.
Anmälan:
Anmälan görs till Gunnar Möller på mail: larsgunnarmoller@msn.com. I anmälan ska
klubbtillhörighet och alla seglarnas namn framgå.
Information:
För mer information kontakta:
Gunnar Möller, 0768-917 360, larsgunnarmoller@msn.com
eller
Peter af Klercker, 070-743 06 53, peter@klercker.se

Banområde:
Navis klubbhamn: WGS84: 59°19'21.1"N 18°6'37.3"E

Välkomna!

