
                                           
 
Inbjudan 
 
Tävling: Öppna Svenska Mästerskapen för CB 66 Racer  

Datum: 31 maj-2 juni 2018 
Arrangör: Carlsborgs segelsällskap, CSS 
 
1. Regler 

 

1.1 

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) med appendix S och gällande klassregler. Dock utgår 

Punkt B1 gällande mätbrev. 

 

1.2  

a) Direktdömning kan komma att tillämpas av KSR del 2 i kombination med möjlighet till 

protestförhandlingar. SF 15 ändrar tillämpliga delar av KSR del 5, avdelning A och B. 

 

b) Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas. 

 

c) KSR 31 gäller inte, förutom vid start- och målmärken enligt KSR 31. 

 

1.3 

I KSR 44.1 samt vid brott mot regler i del 2 ändras tvåsvängsstraffet till 

ensvängsstraff. 

 

1.4 

Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam 

tillhandahållen av arrangören. Reklamen lämnas ut i samband med registreringen. 

 

1.5 

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln 

gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller 

när den tävlande befinner sig i hamn. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig 

flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och appendix S17.2. En båt som bryter mot den 

här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 

Samtliga deltagare ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella 

myndighet. 

 

2.2  

Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad. 



 

2.4  

Tävlande skall vara medlem i respektive myndighets CB66 förbund för att få deltaga. 

 

3. Anmälan 

 

3.1  

Anmälan ska göras senast 2019-05-29 på https://www.sailarena.com/sv/se/club/css/. 

Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är arrangören tillhanda. 

Anmälan är bindande och återbetalas inte om deltagare lämnar återbud. 

 

3.2  

Anmälan skall innehålla uppgifter om:  

Segelnummer 

Team/Båtnamn 

Namn på rorsman adress, mobilnr och e-postadress 

Namn på övriga i besättning med mobilnr och e-postadress. 

 

3.3  

Anmälningsavgiften är 1800 SEK. Efter den 2019-05-29 är efteranmälningsavgiften 2300 

SEK. I anmälningsavgiften ingår fika morgon och efm samt lunch fredag-söndag.  

 

3.4 

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan på Sail Arena 

Deltagare från övriga norden kan betala vid registreringen. 

 

3.5  

Lördagens regattabuffé i CSS klubbhus bokas vid anmälan och betalas via Sail Arena 

eller separat senast vid registreringen. Pris 200 SEK/person. I detta ingår en regatta 

buffé samt 2 glas vin eller öl eller alkoholfritt alternativ. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 

 

4.1  

Registrering på tävlingsexpeditionen senast 31 maj kl. 12.00 

 

4.2  

Vid registreringen kan segel, säkerhetsutrustning komma att kontrolleras. 

Stickprovskontroller kan även göras under regattan. 

 

5. Seglingsföreskrifter 

 

5.1  

Kompletterande seglingsföreskrifter (supplements) lämnas ev ut i samband med 

registrering. 

 

5.2  

Ändringar i seglingsföreskrifter anslås senast kl 08.00 samma dag som de träder i 

kraft. 

 

5.3  

Ändringar i tidsprogram anslås senast kl 20.00 dagen innan de träder i kraft. 

 

6. Tidsprogram och genomförande 

 

6.1 Fredag 31 maj 

 



9.00 – 12.00 Registrering och säkerhetskontroll 

11.45 -12.30 Lunch 

12.30 Skepparmöte 

14.00 Tid för första planerade start. Antal seglingar: Inget maximum. 

18:00 Årsmöte CB66 Förbundet eller 30min efter sista båt har kommit in till hamnen 

efter dagens segling.   

 

 

6.2 Lördag 1 juni 

 

08.00 Kaffe o bulle i CSS klubbhus 

10.00 Tid för första planerade start. Antal seglingar: Inget maximum. 

19.30 Regattamiddag i CSS klubbhus 

 

6.3 Söndag 2 juni 

 

08.00 Kaffe och bulle i CSS klubbhus 

10.00 Första planerade start. Antal seglingar: Inget maximum. 

15.00 Ingen start efter kl 15.00 

6.4 Ny start 10-15 min. efter sista båts målgång i varje segling. 

Upptill 20st seglingar är planerade. 

Prisutdelning snarast efter söndagens seglingar avslutats. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 

Kappseglingarna genomförs på vattnet i direkt 

anslutning till Carlsborgs segelsällskap. 

 

8. Bana 

 

8.1  

Banan är en kryss-läns-bana 

Banbeskrivning: 

Start – Gate (1s/1b) – Gate (4s/4b) – Gate (1s/1b) – Mål. 

 

8.2  

Banan anpassas så att en kappsegling tar ca 20 

minuter att segla. 

 

9. Poängberäkning 

 

9.1  

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den 

avvikelsen att efter 8 seglingar räknas en bort. 

 

10. Priser 

 

10.1  

RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s 

Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes 

klubb samt i miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas 

inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till 

de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive 

tredje bäst placerade tävlande som uppfyller kraven i SSF:s Tävlingsreglemente 

punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons. Mästerskapstecken och 

mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och 



två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet. 

I övrigt utdelas ett pris per var femte i tid anmäld besättning. 

 

11. Tidsbegränsning 

 

11.1 Maxtiden för en segling är 40 minuter. 

 

12 Övrig information: 

 

12.1 Kommunikation på banområdet kommer ske via VHF. 

 

12.2 Banbeskrivning  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carlsborgs segelsa ̈llskaps klubbhus (CSS) finner ni vid siffran 21 

Rekommenderade boenden  

Kanalhotellet, kanalhotellet.se till höger om siffran 20. 

Karlsborgs Camping, karlsborgscamping.se Norr om CSS 

Karlsborgs Vandrarhem. karlsborgsvandrarhem.se vid siffran 5 

Hotel Carlsborg, carlsborg.nu vid siffran 19.  

 

Sjösättning 

Ramp finns vid klubbhuset. Trailers anvisas till avsedd plats. 

 

http://kanalhotellet.se/
http://karlsborgscamping.se/
http://karlsborgsvandrarhem.se/

