
 
 

Inbjudan 

 
 

Tävling: Skärgårdsregatta 2021 

 
Datum:  2021-09-04  
 

Plats: Start och mål vid Norrtälje Segelsällskaps klubbholme Flaten 

 
Båtklass:  SRS 
 

Arrangör:  Norrtälje Segelsällskap 

 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 

 
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. 

 
2.3  Besättningen inklusive skeppare måste bestå av 2 personer eller fler. 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälans ska göras senast 2021-09-02 på Sailarena med de uppgifter 

som efterfrågas där.  
 
3.2 Anmälningsavgiften är 250kr till och med 2 september vid efteranmälning 

är det dubbel anmälningsavgift 500kr. Avgiften betalas till bankgiro 613-
6899. Märk betalningen med person-, båtnamn och Skärg.reg.   

 

3.3 Vid färre än 5 anmälda båtar den 2 September förbehåller vi oss rätten 

att ställa in tävlingen.  
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen Flaten mellan 07:45- 

08:15 den 4 september  
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, och 

båtens mätbrev eller SRS numer ur lista.  
 
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. 

 
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 Norrtälje segelsällskaps hemsida 
 

6. Tidsprogram 
 
6.1 07:45-08:15 Registrering 
 09:00 Skepparmöte 
 09:55 Tid för första varningssignal 
  
6.2   Prisutdelning kommer se efter protesttidens utgång eller snarast efter 

protestförhandlingarna är avklarade 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Regattan genomförs enligt SRS med jaktstartenligt metoden ”tid på 

distans”. Deltagande båtar startar efter en angiven tidtabell där båt med 
lägst SRS-tal startar först. 

 
 Observera att om den seglade tiden för först båt i mål avviker mer är 

15% från idealtiden kommer resultatet att räknas om enligt ” tid på tid”.  
 
7.2  Om startfältet tillåter kommer båtarna delas in i två ungefär lika stora 

grupper.  
  
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Kappseglingen kommer genomföras i skärgården utanför Norrtälje 
 
8.2 Bannan är en skärgårdsbana med i huvudsak naturliga 

rundningspunkter. Start och mål sker vid Norrtäljesegelsälskaps 
klubbholme Flaten. Banan längd anpassas efter rådande 
vindförhållanden. Huvudalternativet kommer vara ca 20-25nm. Banan 
kommer beskrivas på skepparmötet och finnas tillgänglig på facebook 
kort där efter.   

 
9. Protester och straff 
 
9.1 Protester kan lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens 

utgång. Protesttiden är 15min och börjar då de seglande haft en rimlig 
chans att segla in till hamn.  

  
9.2  Kallelse till protestförhandling, med tid och plats, anslås senast 10min 

efter protesttidens utgång.  
 
 
 
 

 



10. Priser 
 
10.1 Priser delas ut till de 3 bästa båtarna i varje grupp och till totalsegraren. 

Priser från sponsorer kommer att lottas ut bland startande båtar.  
 
 
Datum: 2021-08-23 
 
 


