
 
 

 Inbjudan Sprint Trissjolle   
 

Tävling: Sprint Trissjolle 2021  

 

Datum: Fredag den13 augusti, 2021  

 

Arrangör: SS Kaparen 

 

1. Regler  
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q (direktdömning av domare på banan). 

Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde.  

 

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

och tillhandahållen av arrangören.  

 

1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser.  

 

1.4 Vid protest används en rödflagga. (Se Addendum Q)  

 

1.5 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 (DP).  

 

1.6 Officiell anslagstavla är SailArena, länk 

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

 

 

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 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.  

 

2.4 För att ha rätt att delta ska besättningen vara anmäld, betalat startavgiften och  

registrerat sig.  

 

2.5 Svenska seglarförbundets riktlinjer för Covid skall följas, se 
https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Infoomcoronasituationen/ 

 
 
2.6 Deltagarantalet är begränsat till 24 besättningar. 

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


 
 

 

 

 

3. Anmälan  
3.1 Anmälan ska göras senast den12 augusti kl. 18.00 genom Sailarena, SS Kaparen 

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

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, segelnummer, besättning, klubb, mejladress 

och telefonnummer.  

 
3.3 Anmälningsavgiften är 150 kronor och betalas genom Sailarena.  

 

 

4. Registrering  
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 10:00 den 13 augusti.  

 

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.  

 

5. Seglingsföreskrifter  
5.1 Seglingsföreskrifterna publiceras på Sailarena 

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

 

6. Tidsprogram  
6.1 Program fredag 13 augusti 

11:00 – 13:00 Registrering, besiktning, säkerhetskontroll  

12:15 Skepparmöte 

13:00 Tid för första varningssignal 

 

6.2 Prisutdelning 30 minuter efter sista båt gått i mål  

 

7. Tävlingsformat  
7.1 Tävlingen genomförs som sprinttävling, vilket innebär ett antal korta kappseglingar på 

10–15 minuter med 6–8 båtar per heat. Varje tävlande seglar ett antal heat för att kvalificera 

sig till finalseglingar. Varje tävlande genomför minst fyra kappseglingar.  

 

7.2 Tävlingen genomförs i båtar av typ Trissjolle, med en besättning på två-tre tävlande 

inklusive skeppare.  

 

8. Kappseglingsområde  
8.1 Kappseglingarna genomförs öster om Gottskär på Kungsbackafjorden. 
 

9. Banan  
9.1 Banan är en kryss-läns-bana.  

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


10. Protester och straff  
10.1 Addendum Q gäller (direktdömning av domare på banan)  

 

11. Priser  
11.1 Priser utgår till båt 1, 2, 3, 4  

 

13. Regler för stödpersoner  
a) Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.  

 

 

Henric Gillerberg 

SS Kaparen 

 

Gottskär  

2021-06-28 
 


