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Inbjudan 
 

Kappsegling:   Vänersborgsträffen   

 

Datum:  27 augusti 2022 

 

Plats:   Vänersborg 

 

Båtklass:  Optimistjolle, Zoom 8, OK-Jolle och övriga jolleklasser 

 

Arrangör:  Vänersborgs Segelsällskap 

 

 

1. Regler 

 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S och kompletterande 

seglingsföreskrifter som delas ut vid registrering och kommer att finnas på den 

officiella anslagstavlan.  

 

1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 

  

 

2. Villkor för att delta 
 

2.1  Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-

dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 

2.3 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger 

 gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 

  

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan kan görs vid registrering den 27 augusti kl 10.00. Vid anmälan anges 

deltagarens namn, klubbtillhörighet, klass samt segelnummer. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
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4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 27 augusti klockan 10:00 

  

5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

 

10:00 Registrering, besiktning och säkerhetskontroll  

10:30 Rorsmansmöte  

10:57 Varningssignal för dagens första segling  

12:30 Ingen varningssignal ges efter detta klockslag  

 

  

6. Genomförande 

 

6.1 Tre kappseglingar är planerade 

 

6.2 Banan anpassas så att seglingstiden blir ca 15 minuter. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs i Vänersborgsviken. 

 

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en trapetsbana som seglas med ytterloop.  

 

9. Protester och straff                                                                          
 

9.1 KSR Appendix P gäller. 

 
 

10. Poängberäkning 

 

10.2 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med följande avvikelser: 

 

Samtliga seglingar räknas 

  

 

12. Regler för stödpersoner 
 

12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-

ningar från arrangören. 

 

12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att 

bryta mot KSR 41. 
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12.4  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 
 

 

Övrig information:  

  
Tävlingsexpeditionen ligger i Vänersborgs Segelsällskaps klubbstuga, Sanden 100, Vänersborg. 

 

Sjösättning av jollar sker vid rampen vid klubbhuset. Sjösättning av följebåtar vid rampen vid 

infarten till småbåtshamnen på Sanden.  

 

 
 

 


