
     
 
 

Inbjudan 
 
 

JSM Parasegling 
 
 
Datum: 2023-08-11-13 
 
Plats: Stenungsund 
 
Tävlingens nivå: Röd 
 
Båtklass: Tillhandahållna båtar 
 
Tävlingen gäller: Para-klass, singel och kombinationsklass 
 
Arrangör: Stenungsunds Segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 
 
1.2 Tävlingen genomförs som sprintkappsegling med tillhandahållna båtar av 

typ Hansa 303. Klassregler gäller inte. Regler för handhavande av 
båtarna kommer att finnas i seglingsföreskrifterna. 

 
1.3 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet. 
 
1.4 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 Varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska 

Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. Varje tävlande som är 
svensk medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska 
Seglarförbundet. 

 
2.2 Tävlande i singelklass och minst en tävlande i kombinationsklass ska ha 

minsta funktionsnedsättning enligt World Sailing Para-Classification 
Rules, World Intellectual Impairment Sport eller International Blind Sailing 
Association. Tävlande med funktionsnedsättning ska vara minst 12 år 
(född 2011 eller tidigare) och inte äldre än 20 år (född 2003 eller senare) 

 



     
 
2.3 Båtar tillhandahålls och är försäkrade av arrangören. Besättning som 

orsakar skador på båt, rigg, segel eller utrustning är ersättningsskyldig 
för skadorna upp till ett maximalt belopp på 1.000 kr per skadetillfälle. 

  
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 10 juli 2023. Efteranmälan 

kan göras från den 11 juli 2023 till den 5 augusti 2023 till förhöjd avgift. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 1.000 kr för singelklass och 1.200 kr för 

kombinationsklass. Anmälningsavgift vid efteranmälan är 1.300 kr för 
singelklass och 1.500 kr för kombinationsklass. Avgifterna betalas i 
Sailarena i samband med anmälan. Om avanmälan görs senast 10 juli 
2023 eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer 
anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

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

Sailarena senast den 10 augusti 2023. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

tävlingslicens samt krav enligt punkt 2.2. 
 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på 
https://www.sailarena.com/sv/se/club/stss/junior-sm-segling-2023/ 

 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Torsdag 10 augusti 16:00-20:00 Regattaexpeditionen öppen 

 
Fredag 11 augusti 07:30-20:00 Regattaexpeditionen öppen 
  09:30 Skepparmöte 
  11:00 Dagens första varningssignal 

    16:00 Senaste tid för varningssignal 
 
Lördag 12 augusti 07:30-20:00 Regattaexpeditionen öppen 
  11:00 Dagens första varningssignal 

   16:00 Senaste tid för varningssignal 
 
Söndag 13 augusti 07:30-18:00 Regattaexpeditionen öppen 
  11:00 Dagens första varningssignal 
  15:00 Senaste tid för varningssignal 

   Ca 16:00 Prisutdelning  



     
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Tävlingen genomförs som sprintkappsegling med korta banor, men utan 

direktdömning. 
 
7.2 Besättningarna delas in i grupper och kappseglar i en serie enligt regler och särskilt 

kappseglingsschema i seglingsföreskrifterna. 

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

 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet direkt utanför Stenungsunds 

Segelsällskap. 
 
8.2 Banan är en kryss/läns-bana. 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR Appendix T1 gäller, men ändras så att straffet är 20 %. 

9.2 En båt som avser att protestera ska snarast efter målgång meddela 
målfartyget eller kappseglingskommittén att den tänker protestera och 
mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR 61.1a. 

 
10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR appendix A tillämpas, men A5.2 ändras så att poängen som ges 

ska vara en mer än antalet båtar berättigade att starta i kappseglingen. 

10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 
den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 

 
11. Priser 
 
11.1 I respektive tävling kommer priser att delas ut till 25 % av antalet båtar 

anmälda den 10 juli 2023. 

11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 
2023, kapitel 8 Mästerskap. 

11.3 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens 
Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. 
Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar 
efter att det svenska mästerskapet har genomförts. 

 
Datum: 2023-02-08 


