LÖRDAGEN DEN 1 SEPTEMBER 2018

INBJUDAN
Sportbåtsklubben önskar för 19:e gången alla aktiva välkomna till

Saltsjöloppet Dyvik
Återigen med

Classic Offshore Championship
Datum:

Lördagen den 1 september

Plats:

Dyvik Marina, ca 1,5 mil nordost om Åkersberga

Inbjudna klasser:

Offshore 3A, 3B, 3C, 3X, V och W alla klasser, Thundercat. Inbordare klass
K, V24, UL och Classic offshore. Vid färre än tre anmälda i en klass
kan överflyttning till annan klass komma att ske.

SM/RM:

Mästerskap samtliga klasser.

Sjökort:

Nr 612.

Bana:

Flervarvsslinga väster om Ljusterö.
Banlängd ca 70 NM.
V60, K, Thundercat och Classic ca 50 NM.

Start:

Masterbåtsstart enligt UIM §305

Sjösättning:

Med kran eller via ramp.

Regler:

UIM:s och SVERA:s offshoreregler utan tillägg.

Tidsplan:

Besiktning 07.30-10, förarmöte 10.10,
första start ca 11.30, prisutdelning ca 16.00.

Bränsle:

Bränsle finns på sjömacken Dyvik. Ingen tankning i depå.

Reklam:

Vi förbehåller oss rätten att placera reklam på de tävlande båtarna.

Depåtält:

Pga. platsbrist i depån kan vi ej acceptera depåtält.

Ljudkrav:

90dB enligt Svera reglemente.
Kontroll kan ske, se till att din båt klarar kravet!

Webtracking:

Obligatoriskt för alla deltagare.

Anmälan:

Görs ENDAST via SBKs hemsida anmalan.saltsjoloppet.com

Sista anmälningsdag:

Söndag 12:e augusti.
Du behöver betala så att pengarna finns på bankgirot senast sista
anmälningsdagen.
När anmälan och betalning är SBK tillhanda presenteras ekipaget
på SBKs hemsida som deltagare.
Vid avanmälan efter 27 augusti återbetalas ej startavgiften.

Anmälningsavgift:

V60 600 kr, övriga klasser 1200 kr. Utländska ekipage betalar ingen
startavgift. Anmälningsavgiften ska betalas samtidigt med anmälan till
bankgiro 215-2981. Märk inbet med klass, startnummer och namn.
Tävlande för SBK (både förare och navigatör) betalar HALV avgift!
BETALNING PÅ PLATS ACCEPTERAS EJ!

Engångslicens:

Avgift 700 kr betalas till SBK bg 215-2981 i samband med anmälan.
Ni måste ta med den fysiska ansökan underskriven av din klubb samt
hälsodeklaration/läkarintyg. Dessa finner du på SVERA:s hemsida.
Ren vinnare ska vara gjort och diplom måste vara med till Dyvik.

Startbekräftelse:

Mailas till anmäld e-post adress senast den 27 augusti.

Efteranmälan:

Efteranmälan, dvs. anmälan efter den 12 augusti, kostar 500 kronor
extra utöver startavgiften och det är endast i mån av plats.

Upplysningar:

Peter Groth +46 708 66 54 04
Mail: peter.groth@sportbatsklubben.se
Hemsida: www.sportbatsklubben.se

Väl mött

