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Inbjudan Junior SM 2022  

Datum:  18-20 juni 2022  

Plats:  Jollekappseglarna Västerås, Framnäs 

Tävlingens nivå:  Röd 

Båtklass:  E-jolle kille + tjej 
Optimist kille + tjej 
ILCA 4 öppen 
ILCA 6 kille + tjej 
RS Feva öppen 
Zoom 8 kille + tjej 
RS Aero 5 öppen (OBS! Juniorklassmästerskap) 

 

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 Alla båtar/deltagare kan komma att föra reklam tillhandahållen av 
arrangören 

1.3 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 följande båtklasser. Max 70 deltagare per enskild klass 
kille, tjej eller öppen. Anmälningar prioriteras efter tid de har inkommit 

• E-jolle kille + tjej (gemensam start) 

• Optimist kille + tjej 

• ILCA 4 öppen 

• ILCA 6 kille + tjej (gemensam start) 

• RS Feva öppen 

• Zoom 8 kille + tjej (gemensam start) 

• RS Aero 5 öppen (Junior Klassmästerskap) 

Båtklasser med mindre än 10 anmälda totalt (kille+tjej) den 20 maj kan 
komma att strykas från tävlingen. En sådan ändring kommer att anslås 
senast den 22 maj 

2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till 
Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet, samt medlem 
i respektive klassförbund 

2.4 Den som är ansvarig ombord och är svensk medborgare, ska ha en 
tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet 

2.5 En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs, född 2010 
eller tidigare 

2.6 En tävlande ska fylla max 20 år det år tävlingen genomförs, född 2002 
eller senare. För tävlande i optimist kille eller tjej gäller max 15 år, dvs 
född 2007 eller senare 
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3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 22 maj 

3.2 Anmälningsavgiften är 1000kr för enmansklasser och 2000kr för RS 
Feva. Avgiften betalas i Sailarena i samband med anmälan. Om 
avanmälan görs senast den 22 maj eller om arrangören avvisar en båts 
anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka minus 
administrativa kostnader (50kr) 

3.3 Sen anmälan är möjlig fram till och med fredag den 17 juni kl.16.00 mot 
en förhöjd avgift av 300 kr per person (1300kr/2600kr). 

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras senast den 18 juni kl. 
12.00. Exakta instruktioner kommer att anslås på den officiella 
anslagstavlan senast den 10 juni 

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

4.3 Deltagare ska ha märkt sin sjösättningsvagn i enlighet med respektive 
klassförbunds bestämmelser och guidelines, se officiella anslagstavlan 
för mer information 

4.4 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 

4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 
av kappseglingskommittén, gäller endast RS Feva 

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 senast den 
10 juni 
https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/JuniorSM/Anslagstavla/  

5.2 Kappseglingskommittén kommer att försöka sända information om bana, 
starttider, säkerhet m.m. på VHF. Registrerade säkerhetsbåtar kommer 
att ha VHF ombord 

6. Tidsprogram 

6.1 Fredag 17 juni 
16.00 Området öppnar (registrering online)  
ca.20.00 Race Office stänger 
ca.22.00 Området stängs och låses 
 
Lördag 18 juni 
08.00 Området öppnar  
12.00 Registreringen stänger 
13.00 Coachmöte 
 Informationsmöte (se kompletterande SF för detaljer) 
15.00 Tidigast första varningssignal 
20.00 Ingen varningssignal efter denna tid 
 
  

https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/JuniorSM/Anslagstavla/
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6.2 Söndag 19 juni 
08.00  Området öppnar 
09.00 Coachmöte 
10.30 Tidigast första varningssignal 
20.00 Ingen varningssignal efter denna tid 
 
Måndag 20 juni 
08.00  Området öppnar 
09.00 Coachmöte 
10.30 Tidigast första varningssignal 
15.00 Ingen varningssignal efter denna tid 
Prisutdelning sker snarast möjligt efter protesttidens utgång för 
respektive klass 

7. Genomförande 

7.1 Nio (9) kappseglingar är planerade att genomföras i en rak serie. Antalet 
kappseglingar per dag anpassas efter väderförhållandena  

7.2 Flera klasser kan komma att starta tillsammans för att optimera 
startfältens storlek  

7.3 Båtklasser där deltagarantalet överstiger 60 tävlande kan komma att 
delas in i grupper 

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Tävlingarna kommer att ske på Västerås Yttre fjärd SV om JKV 
Hamnområde 

  

8.2 Banan (ca 30-45 minuter) kommer att beskrivas i de kompletterande 
seglingsföreskrifterna 

9. Protester och straff 

9.1 KSR appendix P gäller med den ändring att P2.3 stryks i sin helhet samt 
att P2.2 ändras till ”Andra och följande straff” 

9.2 KSR appendix T1 gäller 

9.3 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt 
KSR 44.3c. 
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10. Poängberäkning 

10.1 KSR A5.3 gäller 

10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 
den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e 

10.3 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 

10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.  

11. Priser 

11.1 Minnesplakett kommer att delas ut till cirka 25% av de anmälda i 
respektive klass vid ordinarie anmälans utgång. Därutöver kommer vi att 
lotta ut varupriser  

11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s 
Tävlingsreglemente 2022, kapitel 8 Mästerskap 

11.3 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens 
Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. 
Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar 
efter att det svenska mästerskapet har genomförts. 

 
 
Datum: 1 februari 2022 
 
Ansvarig Tävlingsledare Patrik Björklund 073-7656275 
 


