
Inbjudan

Septemberseglingen 2022

- Jolle Cup 3
- DM Mellannorrland för Optimist och ILCA 6

Datum: 17-18 September 2022

Plats: Vindhem, Sundsvall 

Tävlingens nivå: BLÅ

Båtklass: Optimist, ILCA 6

Arrangör: Sundsvalls Segelssällskap

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter.

1.2 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder 
som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 
medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast Torsdag den 15:e September.

3.2 Anmälningsavgiften är 400 kr och inkluderar lunch båda dagarna.
Avgiften betalas in via Swish till nr: 123 613 56 77
För att undvika fel kontrollera att mottagare är Sundsvalls Segelsällskap.

Efteranmälan kan göras mot förhöjd avgift fram till att registreringen 
stänger kl.09:15 på Lördagen och betalas via samma Swish nummer.



4. Registrering och besiktning

4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras på regattaexpeditionen 
senast Lördag 17:e September kl.09:00

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 
tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 
avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 
av kappseglingskommittén.

5. Seglingsföreskrifter och information

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan vid 
regattaexpeditionen i Vindhem.

6. Tidsprogram

6.1 Lördag   17:  e September:  

Kl. 08:15 – 09:15 Regattaexpeditionen öppen för registrering

Kl. 09:30 Rorsmansmöte

Kl. 10:30 Tid för dagens första varningssignal

- Fyra kappseglingar planeras
- En lunchpaus i land planeras mellan segling 2 och 3

Söndag   18  :e September:   

Kl. 10:00 Tid för dagens första varningssignal

- Två kappseglingar är planerade och vid behov körs även uppskjutna
   seglingar från Lördagen
- Inget start sker efter kl. 14:00

Prisutdelning och avslutning så snart seglingarna avslutats och
resultaten är framräknade.



7. Genomförande

7.1 Sex kappseglingar är planerade.

7.2 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie

8. Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingarna sker på vattnen utanför Vindhem

8.2 Banan är en Kryss-Läns bana

8.3 Banlängden försöker anpassas så att en kappsegling tar 35-40 minuter 
att segla.

9. Protester och straff

9.1 KSR appendix P gäller. ”Särskilda procedurer för regel 42” gäller med 
följande ändring: P 2.3 utgår och i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och 
därefter följande”.

9.2 KSR appendix T1 ”Straff efter kappsegling” gäller.

10. Poängberäkning

10.1 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 
räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort.

10.2 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap (DM).

11. Priser

11.1 Priser delas ut till placeringarna 1-3 i varje klass. 

11.2 Mästerskapstecken(DM) delas ut enligt Mellannorrlands Distrikt 
Seglarförbunds regler. Detta ändrar SSF:s Tävlingsreglemente 2022, 
kapitel 8 Mästerskap.

12. Övrigt

Förfrågan om och bokning av boende i Vindhem kan göras via mail till 
jolle@suss.y.se  eller till Annah Jagebo på tfn 070-588 46 25.
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