WATSKI 2STAR BALTIC 2010
(koncept, ej formella inbjudan)
REGLER

PRISER

- 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.
- Inbjudan
- Seglingsföreskrifterna

Vandringspris till Totalsegrare kölbåt enl. LYS/SRS.
Pris till de 3 första Totalt(kölbåt) och per startgrupp enl. LYS/SRS.
Vandringspris Bästa Mixed enl. LYS/SRS.
Vandringspris till bästa Flerskrovsbåt(om fler än 1).
Inramat Diplom. (Brons efter 3år, Silver efter 5år och Guldelit efter
7år).

TIDSPROGRAM (prel)

FRYST MAT

Söndag 23 maj kl 12.00 Ankomstanmälan Säkerhetskontroll
Må-Ti
kl 17.00 -”Onsdag 26 maj kl 08..00 Ankomstanmälan Säkerhetskontroll
Onsdag 26 maj kl 13. Skepparmöte/ Info/ Tredygns Väderprognos från SMHI.
Onsdag 26 maj kl 16.00 1:a Start (låga Lys-tal).
Efter målgång serveras som vanligt OXSS-pytten med tillbehör
inklusive bastu.
Lördag kväll
Puben öppen.

Vi kan som vanligt erbjuda deltagare att köpa fryst mat i folieform
för leverans din startdag. Meny och kostnad publiceras på
hemsidan www.watski2star.se. Betalning vid ankomst.

Prisutdelning på Scenen i Scandinavian Boat Show.

ANMÄLAN SENAST 3 MAJ/TIDIGAST 2 NOV.
Deltagarantalet är begränsat till 125.
Preliminär anmälan görs på www.watski2star.se .
Anmälningsavgiften är 300 SEK (återbetals ej). Startavgiften är
1600 SEK. Totalt alltså 1900 SEK. OXSS bg 585-8220 .
Regelverket anges på hemsidan www.watski2star.se .
Deltagare som ej ryms inom ramen får tillbaks hela avgiften.
Efteranmälan mot extra administrativ avgift om 600 kr dock senast
OXSS tillhanda 17/5 2010.

BANAN
Starten sker i Oxelösund med Pitstop 1 i Visby och Pitstop 2 i
Oskarshamn med målgång i Oxelösund.
Banlängden är planerad till ca 280 nm.
Detaljer anges i Seglingsföreskrifterna.

PITSTOP (VISBY,OSKARSHAMN)
Ambitionen är att målgången under lördagen skall vara
sammanhållen samt att pitstop sker under dagtid. Preliminärt blir
därför stoppet 5 timmar för låga lystal, 6 timmar för högre lystal.
Planerad starttid efter respektive stopp blir din målgångstid +
stopptid, dvs individuella starttider vid varje Pitstop (som 2009).

RESULTATBERÄKNING
Seglingen seglas efter LYS/SRS.
Flerskrov seglar separerat.
Totalt beräknas resultatet enligt totalt beräknad tid.
Maxtider på varje delsträcka.
Maxtiden för målgång i Oxelösund är kl 08.00 söndag morgon.
Klassindelning görs efter att anmälningarna kan överblickas.

VILLKOR FÖR DELTAGANDE
-

-

Minst en besättningsman medlem i klubb ansluten till
SSF.
Båten skall ha ett LYS-tal >= 1,08.
Giltigt (2010) Lyscertifikat för båt som erfordrar detta.
Båten skall vara ansvarsförsäkrad
Besättningen skall bestå av två personer
Minimiålder skeppare 21 år, besättning är 18 år
AIS alt. ProEvoTransponder skall finnas inkopplad ombord
( speciellt erbjudande kommer att finnas för deltagare att
köpa eller hyra utrustning).
Säkerhetskraven enligt ISAFSpecial Reg 20xx-20xx categori
3, Mono/Multihull with Life Raft ( Kraven under bearbete).
Undertecknad Rorsmansförklaring.

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 www.watski2star.se

ÖVRIGT
-

-

Promarina/Femöre Marina tillhandahåller båtplatser i
Oxelösund from söndagen den 23 maj tom söndagen den 31
maj. Duschar,bastu mm finns i OXSS:s klubbhus.
Hamnavgifter och dusch är gratis för deltagarna i Visby och
Oskarshamn.
Vi vill poängtera att det tar tid att erhålla LYS/SRS-certifikatet.

MER INFORMATION
Inbjudan, seglingsföreskrifter, övriga dokument och
erbjudanden
- Kommer att finnas på arrangemangets hemsida
www.watski2star.se .

Hyr Livflotte , Säkerhetsutrustning , Tracking.
True Heading och ProEvo kommer att erbjuda deltagarna AISsystem /Transponder till förmånliga priser. Hyra av
ProEvotransponder (GSM) kommer att kunna göras.
Olika möjligheter kan ses på hemsidan www.watski2star.se .

Att segla double-handed:
Fred Calmerman, delt. i ca 10 Östersjömaror.
Tel. 0709 52 09 59 E-post: xlnc@telia.com
Att segla Watski2star Baltic:

Stig Lidhen (Cumulus, LYS 1,09) (2008,2009)
E-post lidhen@hem.utfors.se
Urban Lagerström (Linjett 40, LYS 1,3)(2008,2009)
E-post urban.lagerstrom@ssab.com
Burt Adolfsson (Luffe 40, LYS 1,31,mixed)(2008)
E-post burt@bromsrenh.se
Säkerhet/mät-frågor: Hans Gustavsson,
tel. 0155 – 363 80.
E-post: hansrg@swipnet.se
Övrigt: Ove Söder (tävlingsledare), tel. 0155 – 300 57
076-8153303
E-post: watski2star@oxss.nu

Välkommen!

