Hej alla seglare,
Vår traditionella kappsegling ”Frost-Bite” är tyvärr inställd p.g.a. Covid19.
Seglingen har ju bland annat byggt på stor och trevlig social samvaro, som vi i
dagsläget tyvärr inte kan genomföra.

Marstrands Segelsällskap erbjuder nu de seglare som,
trots rådande restriktioner vad gäller folksamlingar, vill
kappsegla och träna, ett kappseglings/träningstillfälle
kallat frOSTBITe under strikta Corona villkor
Inbjudan till ”frOSTBITe” - Träningsregatta
Inbjudna klasser är C55, CB66, J70, Drake och OK-jolle
Datum:
Arrangör:

28 – 29 november 2020
Marstrands Segelsällskap

1.

Regler
Träningsregattan genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
kappseglingsreglerna (KSR).

2.

Villkor för att delta
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i /träningstillfället helt på egen risk.
Deltagare ska ha på sig personlig flytutrustning.
Om någon klass blir färre än tre utgår denna klass ur träningsregattan

3.

Anmälan/betalning
Anmälan samt betalning ska göras senast onsdagen 2020-11-25 på:
www.simplesignup.se/event/174130
Vänligen ange:
Namn på rorsman, telefonnummer, e-postadress, båtklass, segelnummer samt
klubb

4.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften är:
100 kr för OK-jolle
200 kr för C55
300 kr för CB66 och Drake
400 kr för J70

5.

Morgonsamling/upprop
sker vid MSS klubbstuga vid MSS slip Muskeviken
Information om dagens seglingar
Vänligen kom bara en person per deltagande båt till anmälan

6.

Sjösättning/båtplatser
Sjösättning och upptagning av OK-jolle, C55 och CB66 sker vid MSS slip i
Muskeviken, följ skyltar. Se flygfoto
Sjösättning och upptagning av J70, Drake sker vid MSS kran Fiskhamnen Se flygfoto
Bokning av sjösättning sker via SMS till Marcus Blomberg 0708-138445

7.

Bana och banområde
Banan presenteras på morgonmötet
Banområdet ligger mellan Marstrandsön/Koön och Klöverön
Banan seglas 2 varv, men om seglingsledningen visar
signalvimpel 3 =
seglas banan tre varv:

8.

Tidsprogram
Fredag 27:de november
17.00 – 19.00

Sjösättning kölbåtar se punkt 7.

Lördag 28:de november

Flera kappseglingar planeras

09.00
10.00

Morgonsamling och upprop se punkt 6.
Första start

Söndag 29:e november

Flera kappseglingar planeras

10.00

Första start

13.00

Ingen segling efter detta klockslag

Snarast efter dagens sista segling Eventuell prisutdelning i Muskeviken

9.

Klassflaggor

J70

F

Drake

D

CB66

G

C55

V

OK

E

Information:
Har du frågor kontakta någon av oss nedan
Peter Söderberg NSL
E-post: peter@soderbergfastigheter.se
Mobil: 0705-803160

Datum

2020-10-30

Petter Vedin NSL
malarepettervedin@gmail.com
0705–644488

