
   
 

 

 

Inbjudan 
 

Kappsegling: GP RS Tera Sport respektive PRO, och RS Aero. 

Datum: 18-19 september 2021 

Plats: Gävle 

Tävlingens nivå: Blå 

Arrangör: Gefle Segel Sällskap (GSS) 

 

1 Regler 

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

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, Standardseglingsföreskrifter. 

1.2 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd 

mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 

1.3 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén avseende uppträdande 

på land och under transport till och från banområdet med anledning av pågående Corona-

pandemi. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt 

protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel. 

1.4 Svenska RS Tera RS Aero förbundets tävlingsbestämmelser avseende viktning mellan klasserna 

Aero 5, 7 respektive 9 gäller utifrån förbundets tidskorrigeringstabell baserad på gällande SRS. 

RS Tera seglar som egna klasser, ingen SRS beräkning. 

 

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. Ansvarig ombord ska 

också vara medlem i Svenska RS Tera och RS Aero förbundet. 

2.3 Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst 

sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv år det år 

tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 

 



   
 

 

3 Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras till junior@gss.nu senast den 16 september 2021. 

3.2 Anmälningsavgiften är 600 kronor och ska vara inbetald senast 16 september 2021 till Gefle 

Segelsällskap genom Swish till nummer 1233907284. 

3.3 Av anmälningsavgiften går 50 kr till klassförbundet. 

3.4 Efteranmälan är möjlig att göra fram t.o.m. kl 09.00 lördagen 18 september, och då med 

tillägget 100 kr, d.v.s. efteranmälningsavgiften är då 700 kr. Betalning sker då kontant eller 

genom Swish. 

3.5 Anmälan ska innehålla följande uppgifter; Segel-nummer, för- och efternamn, klass (OBS -ange 

storlek på Aerosegel), klubb, mobilnummer, samt e-postadress. 

 

4 Registrering och besiktning 

4.1 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell tävlingslicens och 

båtens mätbrev eller motsvarande. 

4.2 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. 

4.3 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén. 

 

5 Seglingsföreskrifter och information 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, 

och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan 

placerad vid bryggan utanför klubbhuset samt vid registreringen samt vara upplagt på 

www.gss.nu. 

 

6 Tidsprogram 

6.1 Program 

 

Fredag 17/9 
 

18.00 – 20.00 Registrering, säkerhetskontroll 

Lördag 18/9 08.00 – 09.00 
 

Registrering, säkerhetskontroll 

 10.00 
 

Skepparmöte 

 10.55 Varningssignal segling 1 för den först startade klassen. 
Seglingarna planeras utan insegling för lunch. 
 

Söndag 19/9 10.00 Varningssignal för den först startade klassen för dagen. 
Ingen start sker efter kl 14.00. Prisutdelning snarast efter 
seglingarnas avslutande. 

 

http://www.gss.nu/


   
 

 

7 Genomförande 

7.1 Åtta kappseglingar är planerade. 

7.2 Formatet är en rak serie, utan gruppindelning. 

 

8 Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Yttre fjärden alt. mellan Utvalnäs-Lövgrund-Limön. 

 

9 Bana 

9.1 Tävlingarna sker på en kryss/länsbana med offsetmärke och gate. Banlängden anpassas så att 

den seglade tiden ska bli ca 40 min för första båt i respektive klass. 

 

10 Protester och straff 

10.1 KSR Appendix P gäller. 

 

11 Poängberäkning 

11.1 KSR A5.3 gäller. 

11.2 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga och vid fler 

än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort. 

 

12 Priser 

12.1 Pris till vart 5:e anmäld deltagare i respektive klass. 

 

13 Regler för stödpersoner 

13.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

13.2 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41. 

12.3 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när 

stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

13.3 Följebåtar ingår i säkerhetsorganisationen och ska ha med VHF. 

13.4 Svenska Seglarförbundets Coronabestämmelser gäller. 

 

 

Datum: 2021-09-11 

Namn: Gefle Segel Sällskap 

 

 

 


