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Stenungsunds Segelsällskap inbjuder till 
Lilla Tjörn Runt fredagen den 20 augusti 2021 

För klasserna: 
Optimist, Zoom8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, 29er och Access 

 
 
 

Regler 
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR), 
Skandinaviska och Svenska Seglarförbundens föreskrifter, Inbjudan, 
Seglingsföreskrifterna samt Klassreglerna för respektive jolleklass.  
Tävlande ska följa den lagstiftning och de föreskrifter och rekommendationer som 
utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av 
Coronapandemin, samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller 
kappseglingskommittén. En tävlande som bryter mot detta kan straffas på det sätt 
protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel. 
. 
 
 

Anmälan 
Anmälan görs på www.stss.se. Betalningen sker lämpligast via internet där 
kortbetalning/direktbetalning kan erläggas, eller via bankgiro 5614-6558 senast den 
17 augusti 2021. Följande uppgifter måste lämnas: namn, adress, postnummer och 
postadress, telefonnummer, födelseår, klubbtillhörighet och segelnummer. 
Klubbtillhörighet kan inte ändras efter den 17 augusti på anmälda seglare.  
 
Båttyper                                        Anmälningsavgift             Sista minuten-anmälan 
                                                      till och med 17 augusti     19-20 augusti  
Optimist, Zoom8,                          200 kr                                400 kr 
 RS Tera, E-jolle och Access  
RS Feva, 29er                              350 kr                                550 kr 
 
Sista minuten-anmälan kan endast göras vid personligt besök på 
tävlingsexpeditionen torsdagen 19 augusti kl. 18.00-20.00 och fredagen 20 augusti 
2021 kl. 10.00-14.00. 
Anmälan för Access-seglare kan göras i tre olika grupper: 
• Bara rorsman 
 • Med assistent 
 • Utom tävlan 
 
Lagtävling  
Lagtävlingen sker med tre besättningar frånsamma klubb, och som tävlar i olika 
startgrupper. Anmälan sker på tävlingsexpeditionen senast kl. 14.00 den 20 augusti, 
till en kostnad av 120 kr. 
 
Tidsprogram 
Registrering   torsdagen 19 augusti kl. 18.00-20.00 
       fredagen 20 augusti kl. 10.00-14.00. 
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Skepparmöte  fredagen 20 augusti kl. 14.05. 
 
Första start   fredagen 20 augusti kl. 15.00. 
 
 

Kappseglingsområde 
Starten går utanför StSS klubbhus och seglas medsols eller motsols runt Stenungsön 
beroende på vindriktning. Starterna sker var 5:e minut. Startordning meddelas kl. 
14:05 på tävlingsdagen. Banan för RS-Feva, E-jolle, 29er och Zoom8 kommer att 
vara förlängda. Accesserna seglar på en bana utanför klubbhuset.  
 
Säkerhetsorganisationen 
Följebåt förande gul flagg tillhör säkerhetsorganisationen. Varje klubb med 10 eller 
fler deltagare skall ställa en säkerhetsbåt till tävlingsledningens förfogande. En klubb 
med 20 eller fler deltagare skall bidra med 2 säkerhetsbåtar o.s.v. I Access-starten 
skall varje klubb bidra med minst en säkerhetsbåt för sina deltagare. 
 
Priser 
Varje båt som har deltagit får en Lilla Tjörn Runt-plakett. Snabbaste optimist får ett 
vandringspris. De tre optimister med bästa totaltider får pris. Det delas även ut ett 
pris till var 5:e målgående båt i respektive startgrupp. I varje startgrupp utlottas priser 
till registrerade deltagare.  
 
 
Tävlingsexpedition och sjösättning 
Tävlingsexpeditionen finns på Stenungsunds Segelsällskaps område i Stenungsund. 
Sjösättning sker vid badplatsen öster om StSS klubbhus Nösnäs och för följebåtar i 
Stenungsunds samhälle vid Norra Hamnplan. 
 

Övrigt 
Vägbeskrivning: 
Kör E6 mot Stenungsund. Kommer du söderifrån ta väg 160 mot Orust och Tjörn. 
Kommer du norrifrån på E6 tag av vid Stenungsundsmotet. Följ skyltar Tjörn och 
Orust. Kör in mot Stenungstorg. Tag vänster vid Circle K bensinstation/Mc Donalds. 
Följ skyltar ”Segelklubb”. 
 
Förfrågan  
StSS kansli på e-post stss@stss.se eller telefon +46 (0)303-676 60. 
 
Välkomna  
Tävlingsledningen 


