Inbjudan Smögen Offshore Race 17-18 juli 2015
Smögen Offshore Race firar i år 25-års jubileum.
Deltävling SM/RM i alla offshoreklasser, Thundercat o Vattenskoter.

Foto: Pickla.se

Datum
Plats
Arrangör
Adress

Tel
Mail
Hemsida
Facebook
Tävlingssekretariat
Adress
Tel

17-18 Juli
Svenska västkusten i vattnet utanför Kungshamn/Smögen.
Västkustens Racing och Motorbåtsklubb (VROM)
C/o Lasse Block (Tävlingsledare)
Krabben 4
SE-451 78 FISKEBÄCKSKIL
SWEDEN
0706414310
info@vrom.nu
www.vrom.nu
www.facebook.com/smogenoffshore
Eva Torsell evajohan1@telia.com
Semaforgatan 1
SE-456 34 KUNGSHAMN SWEDEN
0736 325169

Välkommen till Smögen Offshore Race
som är ett 2-dagars race. Det enda
offshoreracet på västkusten. Banan körs
flera varv och bjuder på omväxlande
förhållanden från öppen sjö till mer skyddat
vatten.
Området runt Kungshamn/Smögen är fullt
av aktiviteter vid den här tiden på året då
västkusten är som bäst. Stanna gärna kvar
några extra dagar och upplev den genuina
bohuslänska
miljön,
promenera
på
Smögenbryggan och kolla allt som säljs i
sjöbodarna längs bryggan. Många trevliga
matställen finns i området.
Depå Guleskär i Kungshamn. Skyltar visar
vägen vid infarten till Kungshamn.

Bilden visar enbart området där vi kör.

Följande hålltider gäller:
Fredag 17 Juli:
Depå öppen
Besiktning
Fri träning
Förarmöte
Start samtliga klasser
Kran på plats

kl 9 - 19 (låst nattetid).
Fram till kl 13.
kl 12 till 13.
kl 13.30 i depån.
kl 16 (2 starter efter varandra).
från kl 12.

Lördag 18 Juli:

Depå öppen
Besiktning
Fri träning
Förarmöte
Start samtliga klasser
Prisutdelning
Fest
Kran på plats

kl 7 - 17 (låst nattetid).
kl 7 - 9.
kl 8 - 9.
kl 9.30 i depån.
kl 12 (2 starter efter varandra).
kl 16.
kl 18
Från kl 8.

Söndag 20 Juli:

Depå öppen

kl 9-12 (låst nattetid).

Klasser

Samtliga offshoreklasser i UIM:s och SVERA:s reglemente samt Thundercat och
vattenskoter Runabout GP. Vid färre än tre anmälda i en klass kan överflyttning till
annan klass komma att ske.

Tävlingsstatus

SM/RM deltävling i samtliga klasser. Thundercat o Runabout GP. Resultatet från
båda tävlingsdagarna slås samman men SM/RM-poäng räknas separat för båda
tävlingsdagarna.

Priser

Priser till första, andra och tredje båt i varje klass.

Bana

Varvslinga utanför Kungshamn/Smögen. Sjökort 9331. Vid hårt väder stormbana
eller färre antal varv.

Sjösättning

Med kran eller ramp.

Start

Masterbåtstart enligt UIM §305.

Regler

UIM:s och Sveras reglemente.

Anmälan

Sista anmälningsdag 9 juli 2015. Anmälan hittar du på www.vrom.nu/registration
eller till Eva Torsell evajohan1@telia.com Semaforgatan 1, 456 34
KUNGSHAMN Tel 0736-325169. OBS Anmäl dig i tid. Efter 9 juli kostar det
500:- extra.

Avgift

Anmälningsavgiften SEK 1.700:- för båda dagarna. Klass V-50/60, Thundercat och
vattenskoter SEK 1.200:- för båda dagarna. Avgiften sätter du in på klubbens
plusgirokonto 76 40 33-7. Vid förhinder att delta i tävlingen återbetalas hela
avgiften. För besiktad båt som ej kommer till start betalas ej startavgiften tillbaka.
Varje tävlande ekipage får 2 biljetter till ett enklare ”after race party”. Ytterligare
biljetter till teamet går att köpa på plats.

Startbekräftelse

Skickas ut vecka 28. Glöm inte meddela mailadress i din anmälan.
Banbeskrivning med koordinater samt startförfarandet bifogas bekräftelsen.

Radio

Radio Sotenäs 95,3 MHz är med och sänder. Radio Sotenäs refererar även båda
racen.

Kungshamn och Smögen är 2 gamla fiskelägen med gamla pittoreska fiskestugor och en härlig atmosfär.
Kungshamn har flera fiskeindustrier och i Smögen finns en av landets få fiskeauktioner. Många människor
besöker området under sommaren och här är då fullt pådrag. Smögenbryggan är ett av Sveriges största
turistmål med ett stort utbud av butiker, caféer, krogar och restauranger. Här finns något för alla smaker.

Logi
Västkustbokningen
0523-130 10
www.stugsommar.se
Sotenäs Turistbyrå i Kungshamn
0523-66 55 50
www.sotenasturism.se
Hotell Smögens Havsbad
0523-66 84 50
www.smogenshavsbad.se
Hotell Kungshamn
0523-65 25 00
www.hotellkungshamn.se
Hotell Fisketången
0523-302 00
www.hotellfisketangen.se
Makrillvikens vandrarhem
0523-315 65
www.makrillviken.se
Hovenäsets vandrarhem
0523-374 63
www.hovenasetsvandrarhem.se
Johannesvik camping & stugby
0523-323 87
www.johannesvik.se
Wiggerviks camping och stugor
0523-326 35
www.wiggersvik.se
Solviks camping och stugor
0523-188 90
www.solvikscamping.se
Smögens Camping
0523-311 00
www.smogenscamping.se
Kungsförmedling
072-234 55 00
www.kungsformedling.se
Vänta inte för länge med att boka ditt boende. När vi har race blir det fullt överallt.

Full fart på vattnet under ordnade former.

