
Inbjudan LESS Jubileumshöstregatta 15/9 2019 
 
Kappsegling: LESS Höstregatta 2019. Ingår i Autumn Leaf Inshore Cup. 

 
Klasser: Optimist A och B, RS Feva, RS Tera, Weta, Zoom8, E-jolle, Laser Standard, Laser Radial, 

Laser 4.7, 29er, 420, RS Aero, Kona, OK-jolle, 470 och andra jollar välkomna. Minst 3 
startande för egen klass. Optimist C med egen coach och start. 

 
Datum: 2019-09-15 

 
Arrangör: Lerums Segelsällskap 

 
1.       Regler 

 
1.1       Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifter delas ut i samband 
med registrering.   

 
1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören.  
 
1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller 

inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den 
tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig 
flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller 
straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
 
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. Arrangören 
accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkar ut för i anslutning 
till 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. 
 
 

3.       Anmälan 
 

3.1      Anmälan och betalning skall göras enligt instruktioner på LESS hemsida www.less.nu    
senast 23:59 den 12/9. 

 
3.2       Efteranmälan kan göras, mot en förhöjd avgift (+30 SEK), fram till kl 9:50 på 

tävlingsdagen enligt instruktioner på LESS hemsida www.less.nu, eller på 
tävlingsexpeditionen. 

 
3.3       Anmälningsavgiften är 150 SEK för enmansjolle och 300 SEK för tvåmansjolle och Weta. 

 



4.       Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1       Registrering görs på tävlingsexpeditionen mellan 9:00 och 9:45 på tävlingsdagen. 
 

4.2 Giltigt mätbrev ska på anmodan kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 
4.3  En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd 

från kappseglingskommittén. 
 

5.       Tidsprogram 
 

5.1       9:00 – 9:45      Registrering 
10:00               Rorsmansmöte 
11:00               Första varningssignal 
Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång. 

 
5.2       Minst två kappseglingar är planerade 

 
6.       Genomförande 

 
6.1       Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

 
7.       Kappseglingsområde 

 
7.1       Kappseglingarna genomförs på sjön Aspens östra del. 

 
8.       Banan 

 
8.1       Banbeskrivning kommer att presenteras i de kompletterande seglingsföreskrifterna.   

 
9.       Poängberäkning 

 
9.1       Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 
 

10.     Priser 
 

10.1     Ca ett pris för var femte startade båt i varje klass. Vandringspris till bästa Optimist. 
Utlottningspriser till de som närvarar vid prisutdelningen. Alla C-optimister får pris. 

 
11.     Regler för stödpersoner 

 
11.1     Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 
11.2     Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot 

KSR 41. 
 

11.3     Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 
Datum:   2019-08-26 

 
Namn:     Svante Ljungberg, Tävlingsansvarig, Lerums Segelsällskap 

 


