
Christinehamns Segelsällskap 
Inbjudan till Fastingen Race 220528 

 
Klassindelning 
En SRS-klass. Tävlingen är öppen för alla båtar med SRS tal enligt SRS reglerna. 

 

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

Kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S samt SRS reglerna. 

 

1.2 En SRS-klass. Tävlingen är öppen för alla båtar med SRS tal enligt SRS 

reglerna. 
 

1.5 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-

mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. 

 Detta ska anmälas senast 220525 

 

1.6 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt 

(DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55. 
 

1.7 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

 

1.8 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 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den 

här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 

1.9 Tävlingens officiella anslagstavla är sailarena.se 

 
 

2 Villkor för deltagande 
2.1 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. 
 

3 Anmälan 
Anmälan kan göras ända fram till tävlingsdagen 

Anmälan i sailarena.se 

Kontaktperson: 

Per Åberg 

Telefon: 070-5169262 

e-post: per.aaberg@telia.com 

Ingen startavgift 
 

4 Registrering 



I CSS klubbhus lördag 220528  kl. 09:00-10:00 
 

5 Seglingsföreskrifter 
Seglingsföreskrifter finns på sailarena. 

 

6 Tidsprogram 
Registrering: lördag 220528 kl. 09:00-10:00 

Start lördag 220528 kl. 10:30 
 

7 Bana 
Distansbana i Varnumssundet om ca 6 Nm. 
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