
 

Inbjudan 

 
 

Sprint Trissjolle 2021 
 
 

Datum: Fredag den13 augusti, 2021  
Plats: Gottskär 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: Trissjolle 
 

Arrangör: SS Kaparen 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och direktdöms enligt 
Appendix UF som kommer att finnas i seglingsföreskrifterna. 

 
 
 
1.4 Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören. 

 
 
1.5 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte 

för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under 
däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på 
det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
1.6 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 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet. 
 

 
2.2 Deltagande besättning ska bestå av 2 eller 3 tävlande. Utbyte eller 

förändring av besättningsmedlem ej tillåten utan seglingsledingens 
godkännande, vilket anslås på den officiella anslagstavlan. 
 

 
 
3. Anmälan 
 

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den13 augusti kl. 09.00. 
 



3.2 Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas i Sailarena i samband med 
anmälan.  

 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras på 

Tävlingsexpeditionen senast 12:00 den 13 augusti. 
 

 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

eventuell tävlingslicens. 
 
4.3 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén. 
 

 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Sailarena 

(https://www.sailarena.com/sv/se/club/sska/sprint-trissjolle/ )  
 

 
 
6. Tidsprogram 
 

6.1   Program fredag 13 augusti 

10:00 – 12:00 Registrering, besiktning, säkerhetskontroll  

12:15 Skepparmöte 

13:00 Tid för första varningssignal 

16:15 Inget nytt startförfarande starta efter 16:15 

17:00 After Sail (Rest. Skafferiet, Gottskär) 

18:00 Föredrag om OS och Regler, OS-domare Tina Örtendahl (SS 

Kaparens Klubbhus, Gottskär) 
 
Prisutdelning sker söndag 15 augusti tillsammans med prisutdelning för SM 

Trissjolle 2021 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Tävlingen genomförs som direktdömd sprintkappsegling. 
 
7.2 Besättningarna delas in i grupper och kappseglar i en serie enligt särskilt 

kappseglingsschema i seglingsföreskrifterna. 

7.3 Efter genomförd eller avslutad grundomgång, genomförs en finalsegling 
med de 6 bäst placerade besättningarna. I finalseglingen gäller KSR 
Appendix A4, men ändras så att respektive placering ger dubbla poäng. 
Båt som inte startar eller inte går i mål får sista plats i finalseglingen. 
Slutplaceringarna för båtar som inte deltar i finalseglingen får baseras på 
resultatet i grundomgången. 
 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/sska/sprint-trissjolle/


7.4 Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra  
kappseglingsschemat eller avbryta en påbörjad omgång. 

 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 

8.1 Kappseglingarna genomförs öster om Gottskär på Kungsbackafjorden. 
 
8.2 Banan är en kryss/läns-bana med tribunstart. 
 
 
9. Priser 
 

11.1 Priser utgår till båt 1, 2, 3, 4 
 
 
Datum: Uppdaterad inbjudan 2021-08-12 18.00 


