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Inbjudan 
 
Kappsegling: Svenskt Mästerskap C55. 

 
Datum: 2-4 augusti 2019 
 
Plats:  Svensknabben, Kalmar, Sverige 
 
Arrangör: SK Kaparen i samarbete med Svenska C55 förbundet. 
 
1. Regler 
 
1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 
på den officiella anslagstavlan placerad utanför tävlingsexpeditionen som är be-
lägen i SKKs klubbhus på Svensknabbevägen. 

 
1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 
  
2. Villkor för att delta 
 
2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. 
Både svenska och utländska deltagare är välkomna att deltaga. 
Titeln Svensk Mästare kan dock endast erövras av tävlande som är svensk med-
borgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv måna-
derna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i be-
sättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven av-
seende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln 
Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går 
titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. 

 
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 personska-
dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 19 juli. 
 Efteranmälan kan göras t.o.m 26 juli. 
 Anmälan ska göras via Sailarena. (www.sailarena.com). 
  
3.2 Anmälan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter om: 
 - Segelnummer. 
 - Namn på samtliga besättningsmedlemmar. 
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 - Klubb. 
 - Kontaktuppgifter. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 1 800 kr och betalas via Sailarena.  

Efter den 19 juli är anmälningsavgiften 2300 kr.  
Anmälan är bindande. Erlagd avgift återbetalas inte. 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2 augusti kl 14.00. 
 
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

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

 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instrue-
ra 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 Fredag 2 augusti 08.00 Tävlingsexpeditionen öppnar. 
    11.55 Tuneup. Till minne av Leffe Persson. 

14.00 Deltagarmöte med kappseglingskommittén. 
14.55 Varningssignal för dagens första kappsegling. 
18.00 Invigning och mingel. 

 
 Lördag 3 augusti 09.55  Varningssignal för dagens första kappsegling. 
    19.00  Regattamiddag. 
 
 Söndag 4 augusti 09.55 Varningssignal för dagens första kappsegling. 
    14.00 Senaste tid för varningssignal för en kappsegling. 

Ca 15.00 Planerad tid för prisutdelning eller snarast efter 
protesttidens utgång. 

 
5.2 10 stycken kappseglingar är planerade. 
 
6. Genomförande 
 
6.1 Mästerskapet genomförs i en rak serie av kappseglingar. 
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7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs i Kalmarsund utanför Svensknabben.  

Norr om Ölandsbron. 
 
8. Banan 
 
8.1 Banan är en kryss/länsbana. 

Banan presenteras utförligare i de kompletterande seglingsföreskrifterna. 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR Appendix P gäller. 
 
9.2 KSR Appendix T1 gäller.  
 
9.3 Tvåsvängs-straffet för brott mot regler i del 2 ändras till ett ensvängs-straff. 

Detta ändrar KSR 44.1 
 

10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 Vid 4-7 genomförda kappseglingar räknas en kappsegling bort. 
 Vid 8-10 genomförda kappseglingar räknas två kappseglingar bort. 
 
10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap. 
 
11. Priser 
 
11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 

1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i  
miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte nå-
got mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de 
tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller  
kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver  
respektive brons.   
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar 
från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i 
mästerskapet. 

 
11.2 1 pris till besättning per var 5:e startande båt. 
 
12. Regler för stödpersoner 
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12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-

ningar från arrangören. 
 

12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bry-
ta 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:2019-01-12 
 
Namn: Jörgen Ulfheim TL, Patrik  Schander SL/IRO. 
 
 
Tilläggs information: 
 
Adress: 
SK Kaparen: 
Svensknabbevägen 33. 
39351 Kalmar 
TL Jörgen Ulfheim 070-253 57 16 (jorgen.ulfheim@nybro.se) 
SL Patrik Schander 070-523 03 95 (patrik@schander.org) 
 
Mat och dryck: 
Frukost och lunchpaket (förbeställning i Sailrena) kommer att gå köpa i klubbhuset mot 
självkostnadspris. 
 
Regattamiddag: 
Ingår för 2 personer. Dryck tillkommer. 
Det går att köpa till middags biljetter för 200:-/p. Exkl dryck.  
 
Utsegling: 
1-2 NM till banområdet. 
 
Logi: 
Sök på www.kalmar.com. Närmast är Hotell Brofästet och Hotell/Vandrahem Svanen. 
Boka så tidigt som möjligt då Kalmar är en populär sommarstad. 
Det går att campa på klubbens område utan kostnad. Dock är utrymmet begränsat. 
Medtag gärna cykel för transport i staden. 
 
Sjösättning: 
Sker på 2 st ramper vid klubben. Vid upptagning låter vi långväga deltagare ta upp först. 
Det finns ytterligare sjösättningsmöjligheter i Kalmar. 
 
Charterbåt: 
Johnny Billström 072-170 47 04 och Johan Sjöstrand 070-573 90 80 kan hjälpa er med 
kontakter för båtcharter. 
 
 


