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Inledning
Propeller Cup är en av GBBK, Skälåker BK och VBS samarrangerad cup där medlemmarna
ur respektive klubb inbjuds att delta. Tävlingen syftar till att öka samvaron på och mellan
klubbarna och förkovra sjömanskunskaperna och detta i kamratlig anda där alla hjälper till.
Propeller Cup använder sig av enkla regler som skall medge att alla kan delta och att
deltagande premieras före vinst.
Propeller Cup utgörs av fyra tävlingar under vilka den mest framgångsrika besättning koras.
De fyra deltävlingar 2017 är i samband med:
• Muskö Runt
2017-06-10 Arrangör VBS
• Stenholmsköret
2017-06-17 Arrangör ÖrBK
• Kräftköret
2017-08-19 Arrangör GBBK
• Mysingevalsen
2017-09-09 Arrangör GBBK

Cup regler
1 § Allmänna regler
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medlems båt och utsedd skeppare måste användas under alla deltävlingar.
Vid första anmälan till Propeller Cup anges båt och skeppare.
Arrangör anger i inbjudan regler för tävlingens genomförande så som antal båtar för
genomförande, väder förutsättningar samt tidsutsträckningar.
Följande regler gäller som princip om inget annat anges i inbjudan för respektive
tävling – Minst tre båtar för start. Ingen tävling om medelvinden är över 13 m/s,
maxtid 5 timmar.
Vid avbruten tävling på grund av tid, väder eller annat, delas poäng ut för deltagande
”genomförd tävling”.
Kan tävling en inte startas utan måste ställas in stryks tävlingen ur cupen.
Inbjudan till respektive del tävling sänds ut av arrangerande klubb minst två veckor
innan respektive del tävling.
Varje båt kan välja att delta i en, två eller i alla tävling ar.
Varje deltagande båt ansvarar för egen säkerhet.
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tävlingsföreskrifter bana, startprocedur m.m framgår av inbjudan till respektive
deltävling.

2 § Sjövägsregler och protester.
Följande regler gäller generellt om inget annat anges i tävlingsföreskrifter för respektive
deltävling.
• Vi följer ordinarie sjövägsregler, vilket innebär att vi visar hänsyn och ger varandra
gott om manöverutrymme där det behövs. Sjömanskap och kamratlighet är
vägledande principer. Upphinnande båt väjer och upphunnen båt får ej försvåra
passering.

3 § Poäng och resultatsystem ”Propeller Cup”
•

Den båt som har flest poäng i samband med sista tävlingen, Mysingevalsen, vinner
Propeller Cup. Vid lika poäng räknas i denna prioriteringsordning
1. Deltagande poäng
2. Placeringspoäng
3. Placeringen vid Mysingevalsen

3.1 § Poängsystem
•

•

•

Vid varje tävling delas det ut poäng
o efter placering.
o för deltagande
Placeringspoäng.
o Plats 1 - 6 Poäng
o Plats 2 - 5 Poäng
o Plats 3 - 4 Poäng
o Plats 4 - 3 Poäng
o Plats 5 - 2 Poäng
o Plats 6 - 1 Poäng
Poäng för deltagande.
o 6 Poäng för genomförd tävling.
o 3 Poäng för påbörjad tävling men avbruten.
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3.3 § Priser Propeller Cup
Priser i Propeller Cup delas ut efter sista tävlingen, Höstrusket.
• Plats 1 Varor av BåtAccenten
• Plats 2 Varor av BåtAccenten
• Plats 3 Varor av BåtAccenten
• Plats 4 Varor av BåtAccenten
• Plats 5 Varor av BåtAccenten
Lotteri priser
Efter varje deltävling kommer ett pris att lottas ut mellan deltagande båtar.

4 § Anmälan
Anmälan till Propeller Cup görs i samband med att med anmälan till första delseglingen som
man avser ställa upp i och skall innehålla följande.
• Båttyp
• Båtnamn.
• Skeppare
• Båtklubb
• Mobilnummer till skepparen

5 § Tävlingskommittén
•

GBBK - kappsegling@gbbk.se
o Hans Jevrell
o Stefan Olsson
o Anna-Maria Brehmer

•
•

Skälåker
o Anders Nilsson
VBS
o Carl-Johan Sagner

