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Inbjudan 
 
Kappsegling: SSH-Regatta, en SRS Regatta med jaktstart för kölbåtar 

 
Datum: 2020-08-15 
 
Arrangör SSH-Segelsällskapet Hjälmaren 
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter, samt SRS reglerna samt kompletterande 
seglingsföreskrifter som erhålls vid registrering. 
 

1.2 ”Self-Service” 
För att göra det möjligt för funktionärer att delta i tävlingen kommer 
bemanningen att minimeras. Det innebär att tävlande får ta visst ansvar för att 
notera målgångsordning. Mer info om detta på skepparmötet. 
 

1.3 Kappseglingen är öppen för klasserna R/S och C/R. 
SRS enligt Short Handed tillämpas för de båtar som uppfyller dessa 
förutsättningar. 
Alla deltagande båtar tävlar i en klass.  
 

1.4 Följande hantering av SRS-tal gäller 
            a) SSF’s SRS-tal för standard båtar tillämpas. 
 b) För andra båtar än standard båtar används SRS-mätbrev. 
  

Inga ändringar av SRS-tal görs efter att anmälningstiden har gått ut. 
Det innebär t.ex. att om en båt är anmäld med SRS för ShortHanded så får den 
inte delta med full besättning. Och om en båt är anmäld med mätbrev för en 
specifik segelsättning så får den inte delta med en segelsättning som skulle ge 
högre SRS 
I händelse av efteranmälan tilldelas båten SRS-tal för undanvindsegel. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. 
  
2.2       Varje tävlande 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 
regattan. 
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3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2020-08-12 via ”Google Forms” Länk dit är följande, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8_53ewmsL2FykdGDcB4P641sz
szIBYd32CvxiyevneysDTA/viewform?usp=pp_url 

 
Annars hittar du den på SSH:s hemsida http://idrottonline.se/SSHjalmaren  

 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 
 - Båttyp 
 - Segelnummer 
 - SRS tal och ev. mätbrevs nummer *) 
 - Med eller utan undanvindssegel 
 - Ev Short-Handed 
 - Båt namn 
 - Klubb 
 - Namn och telefon ansvarig person 
 - Telefonnummer 
 
 * = Eventuellt mätbrev ska vara publicerat på SSF’s hemsida för att vara giltigt. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas med Swish eller kontant vid 

registreringen 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2020-08-15 kl. 09:00 
 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén 
instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
vid första möjliga tillfälle. 

 
4.6       En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  
            kappseglingskommittén.  
 
5. Tidsprogram 
 
5.1      Program: 
            Registrering 08:45-09:00 

Skepparmöte 09:00 
Tid för första varningssignal 10:25 

 ...... 
Resultat anslås när protesttiden utgått och eventuella protester är behandlade. 

  
5.2       En Distanskappsegling är planerad, banan presenteras på Skepparmötet. 
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6. Genomförande 
 
6.1 Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS)..  
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Start och mål vid Startberget i Grythem. Kappseglingarna genomförs på 

Storhjälmaren. 
  
8. Banan 
 
8.1 Banan presenteras på Skepparmötet och väljs utifrån aktuell väderprognos. Inga 

rundningsmärken kommer at läggas ut, utan sjöns egen geografi och fasta 
sjömärken utgör förutsättningar för en 4-5 timmars segling. Möjligtvis kommer 
vi använda någon/några av våra fasta onsdagsbojar 

  
9.  Protester och straff 
 
9.1       Enl. KSR del 5 
 
11. Priser 
 
11.2 Prisutdelning sker i samband med festen på kvällen.  

Mässingspokaler delas ut till första, andra och tredje plats.  
 
 
 
Datum: Örebro 2020-07-01 
 
Namn:  Ulf Andersson Frejd  070-5675688 
 
 


