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SAILRACING WITH A FRIEND
Start Onsdag den 28 maj

En båt,två seglare – 300 sjömil. Det är dags för
WATSKI 2STAR BALTIC, som i sommar går för 1:a
gången. Uppehåll i Visby o Borgholm 5 - 6 timmar.
Målgång under lördagen den 31 maj.
Du startar i Oxelösund och vidare via fyren Gustav
Dahlén, Landsort, Visby, Ölands Norra Grund,
Borgholm, Gustav Dahlén igen innan målgång i
Oxelösund.
WATSKI 2STAR BALTIC är öppen för alla båtar
med Lystal >=1,08. Säkerhetsbestämmelserna
motsvarar havskapp-segling enl. kategori 3 (med
vissa undantag) med livflotte.
Varje delsträcka blir en delsegling. Resultatet
beräknas enligt platssiffra.
www.watski2star.se .
Watski 2Star Baltic kan bjuda på både stillsam
njutning och tuffa tag. Räkna med att det kan bli en
tuff segling. Är du beredd att anta utmaningen?

WATSKI 2STAR BALTIC 2008 (KONCEPT)
PRISER
VILLKOR FÖR DELTAGANDE
Tävlingen är öppen för alla deltagare som
uppfyller följande:
- Betald anmälningsavgift ( uppvisa kopia av bet.)
- VHF-telefoniabonemang hos Sth. Radio (eller
motsvarande för utländsk deltagare)
- Minst en besättningsman medlem i klubb ansluten till
nationellt förbund ( tex.SSF). SXK godkännes EJ.
-

båt skall ha ett LYS-tal >= 1,08.
båten skall vara ansvarsförsäkrad
besättningen skall bestå av två personer
minimiålder skeppare 21 år, besättning är 18 år
tävlande får inte ha fått sin ISAF-behörighet upphävd
tävlande skall kunna dokumentera havssegling non-stop på
minimum 100 sjömil eller motsvarande.
Säkerhetskraven enligt ISAF Special Regulations 2006 2007 Category 3, Mono / Multihulls with Life Raft.
Ett ex av Säkehetsbestämmelser enl ovan skall finnas
ombord.

ANMÄLAN SENAST 5 MAJ
Definitiv anmälan sker genom insättning av
anmälningsavgiften 1 900: - via postgiro nr 47 69 64 – 2,
ange Watski 2Star Baltic, båtnamn, namn, adress .
Preliminär anmälan görs på www.watski2star.se .
Alternativt med e-mail.
OBS! Anmälningsavgiften(- 200:- i adm. Kost)
återbetalas tom 9/5, därefter ej. Efteranmälan
mot extra administrativ avgift om 600 kr (tot. 2.500:-) dock
senast OXSS tillhanda 19/5 2008.

TIDSPROGRAM (prel)
Söndag 25 maj kl 12.00 Ankomstanmälan Säkerhetskontroll
Onsdag 28 maj kl 10.00 Ankomstanmälan Säkerhetskontroll
Onsdag 28 maj kl 16.30.00 Skepparmöte/Info
Onsdag 28 maj kl 19.00 1:a Start (låga Lys-tal).
Efter målgång serveras som vanligt OXSS-pytten med tillbehör
inklusive bastu.
Lördag kväll
Samkväm.
Lördag kväll / Söndag Prisutdelning.
Starttid för ev flerskrovsbåtar avgörs senare. Klassindelning görs
efter att anmälningarna kan överblickas.

SEGLINGSFÖRESKRIFTER och övriga dokument
- Seglingsföreskrifter och övriga dokument kommer att
finnas på arrangemangets webbplats.

REGLER
- Kappseglingen genomföres enl. kappseglingsreglerna
(KSR) appendix S1, dock att del 2 i tillämpliga delar ersätts
av Internationella Sjövägsreglerna och Svenska
Sjötrafiksföreskrifterna mellan kl. 22.30 och 03.30.
- Int. Havskappsegl. Förb. Säkehetsbestämmelser
(ORCSR) kategori 3 med vissa avvikelser.
(se hemsidans kolumn Säkerhet)
- Inbjudan
- Seglingsföreskrifterna

Vandringspris till Totalsegrare kölbåt enl. LYS.
Pris till de 3 första Totalt och per startgrupp enl. LYS.
Pris till bästa båt enl. LYST. Diplom.
Pris till bästa Flerskrovsbåt(om fler än 1).
Vandringspris Bästa Mixed enl. LYS.

PITSTOP (VISBY,BORGHOLM)
Ambitionen är att målgången under lördagen skall vara
hyfsat sammanhållen samt att pitstop sker under dagtid.
Stoppen blir därför 5 timmar för låga lystal, 6 timmar för
högre lystal. Färjetrafiken i Visby kan ändra detta.

SKEPPARMÖTE och övrig info (prel)
Onsdag 28/5 kl 16.30 – 17.30.
- Pelle Geijer håller föredrag på tema ”säkerhet ombord”.
- Vår ”egen” meteorolog från SMHI analyserar aktuell
tredygnsprognos.
- m.fl.

FRYST MAT, beställ senast 14/5
Vi kan som vanligt erbjuda deltagare att köpa fryst mat i
folieform för leverans din startdag. Meny och kostnad
publiceras på Internetplatsen www.watski2star.se. ,
betalning vid ankomst.

HYR LIVFLOTTE OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
I samarbete med Sjösäkerhetskompaniet erbjuder OXSS
deltagare att hyra av livflotte och annan
säkerhetsutrustning.
Se prislista under www.watski2star.se .

PERSONLIG SPONSOR
Om du har möjlighet att ordna din egen sponsor får du
tillbaka 60% av sponsorsumman lägst 5 000:- i form av
anmälningsavgiften och förmånskuponger (mat, dryck,
profilkläder etc).
Sponsorn kommer att nämnas vid prisutdelning, stå i
programblad, stå i resultatlistan, omnämnas på Watski
2Star Baltics officiella hemsida (länk till hemsida) samt att
båten får föra sponsorns flagga/dekal under regattan.
Ytterligare information finns på OXSS hemsida med adress
www.watski2star.se
FORMELL INBJUDAN
Kommer under februari.

INFORMATION
Att segla double-handed:
Fred Calmerman, delt. i ca 10 Östersjömaror.
Tel. 0709 52 09 59 E-post: xlnc@telia.com
Säkerhet/mät-frågor: Hans Gustavsson,
tel. 0155 – 363 80.

REKLAM
För WATSKI 2STAR BALTIC gäller reklamregler enl. KSR
Kategori C

LYS,LYST ,IRC
Seglingen seglas efter LYS.
Resultat redovisas enl LYS, IRC utifrån seglad tid och
LYST personlig korrektionsfaktor. Ev Flerskrov seglar
separerat. Varje delsträcka betraktas som en delsegling.
Totalt beräknas resultatet enligt platsiffermetoden där ingen
delsegling får borträknas.

Övrigt: Ove Söder (tävlingsledare), tel. 0155 – 300 57
E-post: watski2star@oxss.nu

Välkommen!

