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Gräsö Runt

Regler

Roten (lagen) ska bestå av 1-5 sjödugliga personer. Mixade lag är tillåtna.

Tävlingen är öppen för båtar av den typ som kan tänkas ha använts för
strömmingsfiske runt Gräsön på den tid då det begav sig, men även andra
allmogebåtar är välkomna. Styrelsen beslutar vid tveksamheter.

Endast rodd och segling är tillåtet.

Deltagarna tävlar på egen risk.

Svenska sjöregler gäller.

En rotechef skall finnas i varje båt. Rotechefen har fullt ansvar för sin besättning och
att båten medför nedanstående säkerhetsutrustning.

Båten ska medföra säkerhetsutrustning så som:

*Anpassade flytvästar
* O skar

*Hink
*Båtshake
*Nödbloss/Nödraket
*Bogserlina

*Dragg
*Mobiltelefon
*Sjökort som täcker bansträckningen
*Kompas/GPS

Vägen är fri på tävlingssträckan.

Reservåror får lastas i följebåt men minst en måste finnas i roddbåten. Segel eller
annan nödvändig utrustning som hör till båten får inte lastas av-när det inte används.

Ingen reklam är tillåten på segel eller båt.

Båten skall bära väl synliga tävlingsnummer. Nya båtar får tävlingsnummer av
föreningen efter anmälan.

Tävlingsledningen består av rotecheferna, en person från tidtagningen samt förare av

säkerhetsbåten. Tävlingen har minst l säkerhetsbåt. Föraren av säkerhetsbåten har

veto när det gäller beslut som rör tävlingens säkerhet.

Start skall ske mellan angivna punkter. Huvudstart skall eftersträvas att starta norrut.

Ändringar beslutas av tävlingsledningen.

Möte för tävlingsledningen skall hållas innan huvudstart och inför varje delsträcka.

Eventuell tjuvstart bestraffas med tidstillägg på 60 sekunder plus antal "tjuvsekunder"
i kvadrat. Tidtagarna är domare och beslutar.
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Protesttid för dag ett (sträcka ett och två) är l h efter sista båt har gått i mål på Norr-
Gället. Protesttid för dag två (sträcka tre och fyra) är l h efter sista båt har gått i
slutmål. Protesten lämnas in till sekretariatet. Varje rotechef har en röst. Vid protest

röstar tävlingsledningen.

Vid eventuell start av efterkommande sträckor innan alla båtar nått etappmålet, skall
detta meddelas till efterkommande båt/båtar.

Vid byte av besättningsmedlem under tävlingen skall detta godkännas av
tävlingsledningen. För räddare gäller att tre av fyra sträckor måste genomföras för att

räknas som ett fullvärdigt Gräsö Runt. Båt deltar alla sträckor, vid undantag avgör
tävlingsledningen.

Allmänt

Önskvärt är att roten så gott man kan är klädd i sekelskifteskläder likt gamla tidernas
räddare.

Roten ordnar sin övernattning själv med tält eller vad man önskar, samt mat och dryck

under tävlingen, förutom maten på Norr-Gället och vid målgång. Packning kan i mån
av plats packas i de följebåtar som går med runt, annars ansvarar roten själv för

transport av packning runt ön.

Alla deltagare (ej hedersmedlemmar) betalar en startavgift på 250 kr per person. I
denna avgift ingår en måltid som serveras på Norr-Gället, den ö där övernattningen

sker, samt enklare förtäring vid den slutliga målgången.

Alla räddare skall vara medlemmar i Gräsö skötbåtsförening.

Anmälan sker dels genom att betala in startavgiften dels genom att skicka in
anmälningsblanketten. Båda ska vara hos föreningen senast tre veckor före tävling.

Startavgiften är 250 kr per person (500 kr vid försenad inbetalning) och betalas till pg
722358-9. Ange båtens namn och nummer på inbetalningen. Betala hela

besättningens startavgift i en klumpsumma samt skilt från medlemsavgiften.
Anmälningsblankett finns på hemsidan samt hos sekreteraren. I samband med att du

betalar in startavgiften godkänner du att ditt namn förekommer i program och
liknande.


