
 

 

Inbjudan Elitserie 2 2019/2020 

Tävling: Elitserie E-jolle  

Datum: 21–22 september 2019 

Arrangör: Segelsällskapet Kaparen 

1. Regler 

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

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.  

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

tillhandahållen av arrangören.  

1.3 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 eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte 

personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR 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 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till 

sin nationella myndighet.  

2.2 Varje deltagande 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 personskador som 

någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.  

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast den 13 september på SS Kaparens hemsida 

www.sskaparen.se eller https://www.sailarena.com/sv/se/club/sska/elitserien-e-jolle/ 

 Efteranmälan kan göras mot förhöjd avgift (650 kr) fram tills registreringen stänger. 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om segelnummer, ansvarig skeppare, födelseår, klubb, 

telefonnummer och e-postadress.  

http://www.e-jolle.se/default.as
http://www.sskaparen.se/
https://www.sailarena.com/sv/se/club/sska/elitserien-e-jolle/


 

3.3 Anmälningsavgiften är 550 kr och betalas online vid anmälan.  

I anmälningsavgiften ingår förbundsavgift till SEF på 25%. 

4. Registrering och besiktningskontroll 

 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördagen den 21 september kl. 

09.00 

4.2 Rorsmansdeklaration ska lämnas i samband med registreringen. Mätbrev ska kunna 

visas upp innan en båt kappseglar.  

4.3 Kontrollbesiktning kan komma att göras. 

4.4 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar. 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

6. Tidsprogram 

6.1 Program  

 Fredag 20 september 

18.00 – 21.00    Registrering  

 Lördag 21 september 

08.00 – 09.00    Registrering  

09.30                 Skepparmöte  

11.00                 Tid för första varningssignal  

 

 Söndag 22 september 

10.00                Tid för första varningssignal  

 

 Ingen varningssignal efter kl.15.00.  

Prisutdelning snarast möjligt efter seglingarna. 

6.2  Fem (5) kappseglingar är planerade. 

7. Genomförande  
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7.1 Om antalet deltagare överskrider 100 kan kappseglingarna komma att genomföras i 

grupper och formatet beskrivs då i seglingsföreskrifterna. 

8. Kappseglingsområde  

8.1 Kappseglingarna genomförs på Kungsbackafjorden, väster om Gottskärs hamn. 

Beräknad tid för utsegling är cirka tio minuter. 

9. Banan  

9.1 Banan är en kryss-läns-bana, och finns definierad i kompletterande seglingsföreskrifter.  

10. Poängberäkning  

10.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga.  

11. Priser  

11.1 Ett pris på var femte båt som är anmäld när ordinarie anmälningstid gått ut, dock högst 

15 priser. 

12. Regler för stödperson  

12.1 Stödpersoner ska följa SSF:s säkerhetskodex. 

12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin båt enligt anvisningar från arrangören. 

12.3  Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot 

KSR 41. 

12.4 Då båtar kappseglar får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom 

när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1 

 

Datum: 2019-08-20 

Informationsansvarig  

Karin Koritz, karin.koritz@koritz.se, 0709-57 00 57 
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