
Christinehamns Segelsällskap 
Inbjudan till Vålön Runt 210813 

Öppen distanssegling med start enligt omvänt SRS. 

 
 

1 Regler 

 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse 

med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) med 

Appendix S samt SRS reglerna. 

Kompletterande seglingsföreskrifter 

publiceras på seglingens officiella 

anslagstavla som är www.sailarena.se 

 

1.2 Tävlingen är öppen för båtar med SRS-tal 

enligt mätbrev eller SRS tabell. 

 

1.3 För båtar utan undanvindsegel gäller 

alternativt SRS-tal i SRS tabellen eller 

SRS-mätbrevet för kappsegling utan 

undanvindsegel, om det anmälts inom 

ordinarie anmälningstid. 

 

1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med 

ISAF Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. 

 

1.5 En båt med högst två personers besättning 

får anmälas och kappsegla med ett SRS-tal 

för shorthanded kappsegling (SRSs).  

 

1.6 Regel 40.1 gäller d.v.s att tävlande som 

lämnat land ska ha på sig personlig 

flytutrustning utom vid byte eller justering 

av kläder eller personlig utrustning. Kravet 

gäller heller inte när man befinner sig 

under däckeller när den tävlande befinner 

sig i hamn eller under däck.  

 

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 
Anmälan på  www.sailarena.se 

Kontaktperson: 

Micael Andersson 

Telefon: 070-9850405 

e-post: seglern@hotmail.com 

 

Anmälningsavgift  150 kr, gratis för CSS 

medlemmar 

 

4 Registrering och besiktning 

4.1 Registrering sker på regattaexpeditionen i 

klubbhuset men det går även bra att meddela 

på VHF kanal 72 eller telefon före kl 0900 

tävlingsdagen att man är på tävlingsplatsen och 

ämnar starta. Alla dokument för deltagarna 

läggs upp på den officiella anslagstavlan som 

är www.sailarena.com 

Om något dokument ändrats under de sista två 

dygnen före start meddelas detta på 

rorsmansmötet. 

 

4.2 Anmälda båtar skall finnas tillgängliga vid 

CSS bryggor för eventuell kontroll i samband 

med incheckningen 

 

4 Seglingsföreskrifter  

4.1 Seglingsföreskrifter publiceras på sailarena 

5 dagar i förväg. 

 

6 Tidsprogram 
Lördag 220813 

08.00- Regattaexpeditionen i klubbhuset är 

bemannad 

09.15 Rorsmansmöte utanför klubbhuset 

10.30 Första start 

 

 

7 Genomförande  

7.1 Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd 

SRS). 

 

7.2 Tävlingsledningen använder VHF kanal 72  



 

7.3 Gängse signalering med varnings-, 

förberedelse-,enminuts- och start-signal ges för 

första startande båt. Deltagare får hålla reda på 

om det blir uppskjuten start, i så fall ska var 

och en lägga till tiden från 1030 till första båts 

startsignal till sin jaktstarttid.  

 

 

8 Kappseglingsområde 

 

8.1 Kappseglingen genomförs i skärgården 

utanför Kristinehamn. 

 

9 Bana 

9.1 Distansbana runt Vålön. 

Banlängd c:a 15 nm se separat banbeskrivning. 

 

10 Priser 
Vandringspris till totalsegraren 

 

 

Övrig information 
Efter seglingen är grillen tänd och det erbjuds 

förtäring till självkostnadspris. 

 

 
22-08-05 PÅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


