
Lysekilsregattan 7-9 juni – 2019 

In-Port Lysekil och Lysekil Race (Liros SRS cup)  
www.lssg.se 
Välkomna till en hel helg med SRS-kappsegling i Lysekil, där vi tar nya grepp för att göra SRS-kappsegling både tät och 
spännande. Detta vill vi i LSSG uppnå genom: 
• Många båtar på startlinjen genom - gratis hamnavgift och trevliga arrangemang under hela helgen. 
• Den låga anmälningsavgiften (300 kr) för Lysekilsregattan. 
• "Sail-In" i klubbhuset på fredagskvällen efter angöring i Lysekils gästhamn. 
• Segling med åskådare – på Lördag kör vi två korta "In-Port" race inom Lysekils hamnområde (ca 4 sjömil). Mellan 

seglingarna serveras det hamburgare på klubbhustaket. 
• "After Sail" och om så önskas en gemensam middag till rabatterat pris på ”lokal restaurang” efter dagens inport 

seglingar. 
• Lysekil Race som seglas på söndag den 9 juni och där vi tar vi nu återigen upp det nya greppet inom SRS kappsegling. 

Gemensam start och första båt i mål vinner oberoende av SRS-tal. Hur är då detta möjligt – jo, med 
kompensationsrundor längs banan beroende på din båts SRS-tal (se länk nedan) 

Program 
Fredag, 2019-06-07 
Tid Aktivitet 
18:00 - sent Öppet klubbhus, registrering/anmälan 
19:00 -19:30 Föredrag kompensationsrundor, gemensam start och först i mål vinner. 

Lördag, 2019-06-08 
Tid Aktivitet 
08:30-09:15 Registrering/anmälan 
09:15-10:00 Rorsmansmöte 
11:15 Start "In-Port" race 1 
13:15-14:30 Lunch klubbhustaket - hamburgerbar 
15:15 Start "In-Port" race 2 
16:30 Pub Klubbhuset 
17:00 After Sail och Prisutdelning 
19:30 Regattamiddag (subventionerad middag på lokal restaurang) 

Söndag, 2019-06-09 
Tid Aktivitet 
07:45 - 08:15 Registrering/anmälan 
08:15 - 09:15 Rorsmansmöte 
10:00 Gemensam start Lysekils Race 
  Prisutdelning ca. 45 min efter sista båt i mål 

In-Port Lysekil - 2019-06-08 - inbjudan 
1    Regler 
1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med 
Appendix S (standardseglingsföreskrifter) samt SRS reglerna. 
1.2 Tävlingen är öppen för kölbåtar med SRS-/SRSs-/SRSv-tal från 0,750 och uppåt – shorthanded eller fulltalig besättning. 
1.3  En båt med ett alternativt SRS/SRSs-/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan 
undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. 
1.4  En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs) 
1.5  Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

2  Villkor för deltagande 
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 kappseglingen 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. 

3    Anmälan 
3.1  Anmälan görs på LSSG hemsida. 
3.2  Anmälningsavgiften är 300 kr (för hela Lysekilsregattan) och betalas vid ankomst. 
3.3  Hamnavgiften ingår i anmälningsavgiften 8-11/6. 

4    Genomförande 
In-Port Race seglas med gemensamma starter (enl. KSR 26) och resultat bestäms efter korrigerad tid. 
 
5    Tidprogram Lördag 8/6 
Tid Aktivitet 
08:30-09:15 Registrering 
09:15 Skepparmöte  
11:10 Tid för första varningssignal 
13:15–14:30 Lunchuppehåll 
15:10 Tid för andra varningssignal 
6    Bana 
In-Port Lysekil seglas på korta banor, ca 4 NM. 
 

Lysekil Race - 2019-06-09 - inbjudan 
1    Regler 
1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med 
Appendix S (standardseglingsföreskrifter) samt SRS reglerna. 
1.2 Tävlingen är öppen för kölbåtar med SRS-/SRSs-/SRSv-tal från 0,750 och uppåt – shorthanded eller fulltalig besättning. 
1.3  En båt med ett alternativt SRS/SRSs-/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan 
undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. 
1.4  En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).  
1.5  Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

2  Villkor för deltagande 
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 kappseglingen 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. 

3    Anmälan 
3.1  Anmälan görs på LSSG hemsida. 
3.2  Anmälningsavgiften är 300 kr (för hela Lysekilsregattan) och betalas vid ankomst. 
3.3  Hamnavgiften ingår i anmälningsavgiften 7-10/6. 

4    Genomförande 
Lysekil Race seglas med gemensam start (enl. KSR 26) och kompensationsrundor, vilka kombineras ihop individuellt för 
varje deltagande båt så att första båt i mål vinner. Obs! Nytt koncept! 
 
5    Tidsprogram Söndag 9/6  
Tid Aktivitet 
07:45-08:15 Registrering för Lysekil Race 

08:15 - 09:15 Skepparmöte 

Tidigast 10:00 Varningsskott 

   Prisutdelning ca. 45 min efter sista båt i mål 
 6    Bana 

Lysekil Race seglas på skärgårdbana ca 14 NM, plus tilldelade kompensationsrundor. 
 

Lysekil Race - kompensationsrundor 

http://www.lssg.se/Kappsegling/LysekilsregattanmedLysekilRace/Kompensationsrundor/ 
 


