
 
Stockholm 

 
INBJUDAN 

 
Tävling: Women On Water, WOW  
 
Datum: 31 augusti – 1 september 2019 
 
Arrangör: Stockholms Segelsällskap och Svenska Seglarförbundet 
 

1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-
rade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. 
Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde. 

 
1.2 Alla båtar ska, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. Tävlandes utrymme för reklam är begränsat till: 
kläder på seglarna. 

  
1.3   Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser. 
 
1.4 Vid protest används en protestflagga, som arrangören tillhandahåller.  

(Se Addendum Q)  

 
1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-
ning 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 protestkom-
mittén finner lämpligt (DP). 

 

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. 

 
2.3 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 ef-
ter tävlingen. 

 
2.4 Deltagarantalet är begränsat till 18 lag, varav åtta deltagarplatser är reserve-

rade för nordiska lag utanför Sverige som anmäler sig senast 1 juli. Dock max 
fyra lag från respektive land. Efter 1 juli fylls platserna av de lag som anmält sig 
först.  

 
2.5 Besättningen i varje kappsegling ska bestå av fyra eller fem kvinnliga tävlande. 

Därutöver får ytterligare en kvinnlig avbytare anmälas. Besättningen kan ändras 
bland de anmälda tävlande inför varje kappsegling, men antalet ombord ska 
vara samma i alla kappseglingar. 

  
2.6 Båtar tillhandahålls av arrangören. Deltagande lag ska vara införstådd med att 

eventuella skador på båt, rigg, segel och annan utrustning som orsakas av la-
get kommer att faktureras i efterhand, dock max 15 000 kr per enskild hän-
delse.  

 
2.7 För svenska besättningar gäller: tävlande ombord som har ansvaret ska ha en 

giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 
Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 12 år.  
Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige 
minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. 

 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast 1 augusti till Svenska Seglarförbundet via Sai-
larena.com. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan.  

 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om, namn på samtliga besättningsmedlemmar, 

klubb och kontaktuppgifter. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 7500 kr och betalas vid anmälan i Sailarena. 

 
4. Registrering 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördagen den 31 augusti 
klockan 08.30.  

 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna publiceras på den officiella anslagstavlan i samband med 
registreringen. 

 
6. Tidsprogram 

Fredag 30 augusti  
16.00 - 20.00 Träning enligt särskilt program 
18.00 - 20.00 Registrering  
 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/svenska-seglarforbundet/women-on-water/
https://www.sailarena.com/sv/se/club/svenska-seglarforbundet/women-on-water/


Lördag 31 augusti 
07.30 - 08.30  Registrering 
08.30   Invigning och skepparmöte 
10.00  Tid för första varningssignal  
20.00  Regattamiddag 

 
Söndag 1 september  
09.30   Tid för första varningssignal  
Ingen start av ny omgång sker efter kl. 15.30.  
 
Prisutdelning kommer att ske snarast efter sista omgången har seglats.   
  

7. Tävlingsformat 

7.1 Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i 
olika grupper i en serie. Varje tävlande genomför minst tre kappseglingar för att 
fullborda tävlingen.  

 
7.2 Tävlingen genomförs i J/70-båtar med en besättning på 4 – 5 kvinnliga tävlande 

inklusive skeppare. Ingen viktbegränsning. 
 
7.3 Båtar tillhandahålls av arrangören. Båtarna disponeras för träning enligt tids-

programmet samt för varje kappsegling.  
 
7.4 Under träning och kappsegling får inga ändringar av båtarna göras och får heller 

inte tillföras några extra beslag eller utrustning. Regler och villkor för handha-
vande av båtarna framgår av seglingsföreskrifterna.  

 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Riddarfjärden i centrala Stockholm med bas på 
Norr Mälarstrand 31. 

 

9. Banan 

9.1 Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna. 
 

10. Protester och straff 

10.1 Addendum Q gäller. 
 

11. Poängberäkning 
11.1 Om de deltagande lagen har genomfört olika antal kappseglingar i en omgång 

när omgången avslutas, kommer de lag som har färre genomförda kappseg-
lingar att tilldelas poäng enligt KSR A10a i den omgången.  
  

11.2 Om Kappseglingskommittén beslutar att starta en kappsegling med färre båtar 
än enligt kappseglingsschemat, ska den eller de besättningar som är tilldelade 
en utebliven båt tilldelas en genomsnittlig poäng baserad på tidigare genom-
förda kappseglingar eller enligt Protestkommitténs beslut.  



  
11.3 På WOW tillämpas KSR appendix A med undantaget att samtliga kappseglingar 

räknas.   
 

12. Priser 

12.1 Priser kommer att delas ut till de topp tre rankade besättningarna samt bästa 
juniorlag där minst tre av besättningsmedlemmarna är under 23 år.  

 
 
 
Datum: 2019-05-24 
 
 



Bilaga till inbjudan 

 
Rese- och transportmöjligheter 
Enklast att resa till Stockholm är med tåg. Från centralstationen går buss och tunnel-
bana till Kungsholmen (Kungsholmstorg), därefter är det en kort promenad till tävlings-
platsen på Norr Mälarstrand. 
 
Information om allmän service på platsen  
Tält för umgänge och förvaring av väskor m.m. finns på Norr Mälarstrand. Toaletter 
finns i direkt anslutning till tältet. I närheten finns möjlighet att köpa lunch.  
 
Kartor, beskrivningar eller annan information om platsen 
Adress till eventplatsen är Norr Mälarstrand 31, Stockholm.  
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Norr+M%C3%A4larstrand+31,+112+20+Stockholm/@59.3264799,18.0410364,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f77d919146bb9:0x21267d6cdbb9030d!8m2!3d59.3264799!4d18.0432252

