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Inbjudan 
 
Kappsegling: SSH-Regattan / Dubbeldistansen 

 
Datum: 2022-08-13 
Plats:  Grythem 
Tävlingens nivå:  Grön 
Båtklass:  Kölbåtar SRS 
Arrangör: SSH-Segelsällskapet Hjälmaren 
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, samt SRS reglerna samt kompletterande seglingsföreskrifter (se 
1.2)  
 

1.2 Båtkategorierna Cruiser, Racer, och Sport tävlar i samma klass. 
Ingen skillnad görs på ”Långsmal” eller ”Classic”. 
SRS-tal för ”Short Handed” får tillämpas. 
Tävlingen är inte öppen för jollar och flerskrovsbåtar. 

 
2. Villkor för att delta 
 
 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. 
  
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-
dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 22-08-10 till  

https://www.sailarena.com/sv/se/club/ssh/ssh-regattan3/  
  
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 
 Båttyp 
 Båtnamn 
 SRS tal (ev mätbrevsnummer eller annan källa på åberopat SRS tal) 
 Segelnummer 
 Namn och telefon ansvarig person 
 Klubb 
  
  



© SSF 2017 

 
3.3 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas med Swish eller kontant vid registre-

ringen 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2022-08-13 kl. 09:00 
 
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instru-
era en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
 vid första möjliga tillfälle. 

 
4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  
 kappseglingskommittén.  
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program: 
 Registrering 08:45-09:00 

Skepparmöte 09:00 
Tid för första varningssignal 10:25 
Referenstid för andra start anges med siffror från startberget 

 ...... 
Prisutdelning sker på festen, resultat anslås när protesttiden utgått och eventuella 
protester är processade. 

  
5.2 2 kappseglingar är planerade 
 
6. Genomförande 
 
6.1 Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS)..  
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför Grythem (onsdagsbojarna) med 

start vid startberget 
  
8. Banan 
 
8.1 Start vid startberget-Prickrätt ut till onsdagsbojarna. Målgång vid startberget. 

Fullständig beskrivning på skepparmötet pga anpassning till värdeförhållanden-
Race 2 på samma sätt. Ett race anpassas till ca 2 timmar 
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9. Protester och straff 
 
9.1  Enl KSR del 5 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller. Med den avvikelsen att båda seg-

lingarna räknas. 
 
11. Priser 
 
11.2 Prisutdelning i samband med festen. Mässingspokaler delas ut till första, andra 

och tredje plats.  
 
 
 
Datum: 22-08-03 
 
Namn: Ulf Andersson Frejd 
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