
 
 

 

Inbjudan till SWE 5o5 Cup 2 
 

 

Datum: 2023-06-17 – 2023-06-18 

 

Plats: Vattnet utanför Lomma, se bilaga 1. 

 

Tävlingens nivå: Blå 

 

Båtklass: 5o5 

 

Arrangör: Lommabuktens Seglarklubb (LBS) 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter. Internationella 5o5 klassregler och Svenska 

5o5 förbundets ”SWE 5o5 cupregler” gäller även. 

 

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. 

 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem i i Svenska 5o5-förbundet 

och medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till 

sin nationella myndighet.  

 

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. 

 

2.4 En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs. 

 

2.5 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, före, 

under eller efter tävlingen. 



 
 

 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska senast göras i Sailarena senast 12 juni 2023 kl.23:00 

 

3.2 Anmälningsavgiften är 1500 SEK och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Om avanmälan görs senast 13 juni före tävlingen eller om 

arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att 

betalas tillbaka. 

 I anmälningsavgiften ingår seglingar, frukost med lunchmatsäck på lördag 

och söndag, regattamiddag lördag kväll samt ”hopp-i-land mat” på 

söndag. 

 

3.3 Efteranmälan, senare än 2023-06-12, kan ske. Betalning görs då via 

Swish vid ankomstregistreringen 2023-06-17. Anmälningsavgift vid 

efteranmälan är 2200 SEK. 

 

4. Registrering och besiktning 

 

4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 2023-

06-12. Vid efteranmälan görs registrering av samtliga i besättningen i 

samband med ankomstregistreringen. 

 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 

 

4.3 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. 

 

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

kappseglingskommittén, med undantag av den som är ansvarig ombord. 

 

4.5 Båtar, eller båtar med besättning från Ryssland eller Belarus, är inte 

tillåtna att delta. 

 

 

5. Seglingsföreskrifter och information 

 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 

kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 

kommer att finnas tillgängliga på den officiella anslagstavlan som finns 

invid entrén på LBS klubbhus 



 
 

 

5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, 

starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 69. 

 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1 Program 

Fredag 16 juni Regattaexpeditionen  17.00 - 20.00 

 Invigning och 

rorsmansmöte 

18.30 

Lördag 17 juni Frukost till seglare och 

funktionärer 

7.30 – 8.30 

 Start 1:a seglingen 10.00 

 Regattamiddag Efter dagens seglingar med 

mål att hålla det från 18.30 

Söndag 18 juni Frukost till seglare och 

funktionärer 

7.30 – 8.30 

 1:a start söndag, ingen 

startsignal efter kl. 15.00 

10.00 

 Aftersail Snarast efter sista båts 

målgång 

 Prisutdelning I samband med aftersailen 

 

 

7. Genomförande 

 

7.1 8 kappseglingar är planerade. 

 

7.2 Kappseglingarna genomförs samtidigt och på samma bana som 

kappseglingen svenskt klassmästerskap för Snipe  

 

 

8. Kappseglingsområde och bana 

 

8.1 Seglingarna genomförs i Lommabukten utanför Lomma hamn. Se bilaga 

1. 

 

8.2 Aktuell bana kommer att presenteras i de kompletterande 

Seglingsföreskrifterna. 

 

 

9. Protester och straff 

 

9.1 KSR 44.1 ändras så att tvåsvängsstraffet ändras till ett ensvängsstraff. 

 



 
 

9.2 KSR appendix P gäller. 

 

9.3 KSR appendix T1 gäller. 

 

 

10. Poängberäkning 

 

10.1 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 

den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 

 

10.2 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. 

 

11. Priser 

 

11.1 Ett pris till var 5:e anmälda senast 2023-06-12 samt utlottningspriser. 

 

 

Information om parkering 

 

 Det utgår p-platsavgift, som kontrolleras av p-vakter, för att parkera i 

hamnen! Gratis parkering för bil och släp finns på vår landplats ca 1 km 

från hamnen. Se bilaga 1. 

 

 

Datum: 2022-12-14 

Tävlingsledare: Per Kroon, 070 – 586 45 27 

Seglingsledare: Stellan Larsson, 070 – 529 28 11 

Domare: Anders Rydlöv, 073 – 360 14 05 

tel:+46705292811
tel:+46733601405

