
Inbjudan 
 
Tävling: Karlskrona Cup, Klasser: Optimist och E-jolle. 
 
Datum: 2020-09-27 
 
Arrangör: Karlskrona Segelsällskap, Karlskrona. 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen 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, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 
på www.sailarena.com. 
 
De kompletterande seglingsföreskrifterna kommer att innehålla: 
 
1. En tabell som visar tidsprogrammet, inklusive dag och datum för tävling, an-

talet planerade kappseglingar, den planerade tiden för den första varningssig-
nalen och den senaste tiden för en varningssignal. 

 
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 I optimistklassen tillåts tävlande med segelskolejollar. Varje tävlande båt i  

e-jolleklassen 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 person-
skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter 
regattan. 

 
2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger 

gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 
2.5 Tävlande medger genom anmälan att KnSS samt Svenska Seglarförbundet, 

Svenska Optimistjolleförbundet och Bleking Seglarförbund får lägga ut tävlings-
resultat med namn samt bilder från tävlingen på Internet. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2020-09-20 till Johan Larsson, 0733-254474 eller  

Johan.Larsson@hll.se. Efteranmälan tom 2020-09-27. 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om Båtklass, Segelnummer. Rorsmans namn 

och födelseår, Klubb, E-postadress samt mobiltelefonnummer. 



 
3.3 Anmälningsavgiften är 100 kr per och betalas i samband med registreringen.  
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen/jolleboden senast kl 09.45. All-

män besiktningskontroll kommer ej genomföras.  
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
 

Tid  
09:00 Registrering öppnar 
10:00 Rorsmansmöte 
11:00 Tid för första varningssignal 

 
Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång. 

 
5.2 4 kappseglingar är planerade regattan. En något längre paus för förtäring plane-

ras mellan två kappseglingar. Planerat antal race kan komma att ändras, och an-
talet race fastställs på rorsmansmötet.  

 
5.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 

30 minuter att segla. Planerad längd per race kan komma att ändras, och plane-
rad längd per race fastställs på rorsmansmötet. 

 
6. Genomförande 
 
6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 
 
7. Kappseglingsområde 
 

Kappseglingarna genomförs i vatten i närhet av KnSS anläggning, väster om 
Dragsö. 

 
8. Banan 
 
8.1 Banan fastställs i de kompletterande seglingsföreskrifterna, alternativt på rors-

mansmötet. 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR Appendix P gäller. 
 
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 Pris delas ut till samtliga seglare i optimistjolleklassen. Pris ges till segraren i e-

jolleklassen. 
 
12. Regler för stödpersoner 

 
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 

bryta mot KSR 41. 
 
12.4 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 100 me-

ter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 
 
 
 
Datum: 2020-08-24 
 
Namn: Johan Larsson 
 
 
  



Bilaga – Övrig information 
 
Arrangören tillhandahåller 3 optimistjollar för att möjliggöra deltagande för seglare som 
inte innehar egen båt, alternativt för att seglare ska kunna resa till tävlingen utan att ta 
med egen båt. Först till kvarn gäller. 
 


