
Inbjudan Gill Stockholms Cup Opti Blå och Zoom8 samt DM och Liros 

Cup i Laser, på Lidingö 

 

Tävling:  Gill Stockholms Cup för Optimist Blå (separat inbjudan för Optimist Grön), Liros Cup i E-

Jolle samt DM och Liros Cup i Laser 4.7, Laser Radial och Laser Standard 

Datum:  Söndagen den 23e augusti 2020 

Arrangör: Lidingö Jolleseglare 

 

1.  Regler  

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

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, denna inbjudan och seglingsföreskrifterna. 

1.2  a) Direktdömning kan komma att tillämpas av KSR del 2 i kombination med möjlighet till 

protestförhandlingar. SF 15 ändrar tillämpliga delar av KSR del 5, avdelning A och B.  

b) Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas.  

c) KSR P gäller.  

1.3  Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av 

arrangören.  

1.4  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. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och 

KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt 

som protestkommittén finner lämpligt.  

1.5  Om vattentemperaturen understiger 14°C är våtdräkt eller torrdräkt obligatoriskt.  

 

2.  Villkor för att delta  

2.1  Den person 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 

klubben accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband 

med eller före, under eller efter tävlingen.  

 

3.  Anmälan  

3.1  Anmälan ska göras senast 2020-08-17 på http://www.ljs.se/gill-stockholm-cup-2020 

3.2  Anmälningsavgiften är 200 SEK och betalas på nätet i samband med att anmälningsformuläret 

fylls i. Seglare som är medlemmar i LiJS betalar ingen anmälningsavgift. Efteranmälan kostar 

250 kr. 

 

4.  Registrering och besiktningskontroll  

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2020-08-23 kl. 09:00. 

Tävlingsexpeditionen ligger i den röda villan Stallebo på Bosön. 

4.2  Vid anmodan ska deltagare kunna visa på kopia på ansvarsförsäkring eller giltigt mätbrev innan 

en båt kappseglar.  

 

 

http://www.ljs.se/gill-stockholm-cup


5.  Seglingsföreskrifter  

5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen och på internet. 

 

6.  Tidsprogram  

6.1  Program  

08:15-09:25 Registrering, besiktning, säkerhetskontroll  

09:30 Informationsmöte  

09:40 Informationsmöte för gröna seglare  

10:45 Tidigaste tid för första varningssignal  

15:30 Senaste tid för sista varningssignal  

Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång  

6.2  4 kappseglingar är planerade.  

 

7.  Genomförande  

7.1  Optimist Grön får egen bana, övriga klasser delar på en eller två banor. Kappseglingen 

genomförs med både gemensamma och separata starter för klasserna beroende på antalet 

deltagare. Formatet beskrivs närmare i seglingsföreskrifterna.  

7.2  Ingen insegling till land för lunch mellan seglingarna planeras, så ta med lunch matsäck. 

 

8.  Kappseglingsområde  

8.1  Kappseglingarna genomförs på områden kring Askrikefjärden och/eller Stora Värtan 

 

9.  Banan  

9.1  Banan är en kryss-läns-bana eller trapetsbana enligt beskrivning i seglingsföreskrifterna.  

 

10.  Protester och Straff  

10.1  KSR Appendix P gäller.  

 

11.  Poängberäkning  

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

kappseglingar räknas samtliga.  

 

12.  Priser  

12.1  Pris till minst varje tredje anmäld (vid anmälningstidens utgångstid) seglare, plus nyttopriser. 

 

Välkomna till en trevlig dag hos Lidingö Jolleseglare på Bosön! 

 


