
 

 

Inbjudan till 
 

Svenskt mästerskap Distanskappsegling SRSv full crew. 
 
 
Datum:2023-08-16 till 2023-08-20. 
 
Plats: Borgholm,Sverige 
 
Tävlingens nivå:Röd. 
 
Båtklass:SRSv 
 
Tävlingen gäller: Svenskt Mästerskap Distanskappsegling SRSv full crew. 

 
Arrangör:Borgholms Båtklubb (BBK)i samarbete medSvenska 

Havskappseglingsförbundet (SHF). 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 
 
1.2 SRS klassregler 2023 gäller. 
 
1.3 Följande ska finnas ombord på deltagande båt: 

- VHF med kontinuerlig passning på kanal 16 samt om möjligt 
kappseglingskommitténs kanal 72 eller annan kanal som anges i 
SF 

- Första förband 
- För båten godkända lanternor 
- GNSS-mottagare med sjökortsplotter och relevanta sjökort 
- Mobiltelefon 
- Utrustning för tätning av mindre vatteninträngning 
- Ankare med minst 30 m lina 
- Mistlur 
- Brandsläckare om spis, elsystem eller motor finns ombord 
- Hink med lina 
- Länspump 
- Säkerhetsselar för samtliga ombord 
- Livboj med lampa 
- Kastlina 
- Magnetkompass 

 
1.4 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte 

för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under 
däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på 
det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
1.5 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor 

för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i. 
 



 

 

1.6 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och 
skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet. 

 
1.7 Alla båtar kan komma att, föra reklam tillhandahållen av arrangören. 
 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Regattan är öppen för alla kölbåtar med ett SRSv verifierat mätbrev. 
 
2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrevutfärdat senast den 6/8 

2023 eller motsvarande senast vid registreringen och därefter får en båts 
mätetal inte ändras, om det inte beslutas av protestkommittén efter en 
protest. 
 

2.3 Varje tävlande ska vara medlem av en klubb anslutentill Svenska 
Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.  
Varje tävlandesom är svensk medborgare ska ha en tävlingslicens 
utfärdad av SvenskaSeglarförbundet.Varje tävlande som är svensk 
medborgare ska vara medlem av Svenska Havskappseglingsförbundet. 
Medlemskap kan erhållas via www.shf.se/forbundet/medlemskap. 
 

2.4 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst18 år det år tävlingen 
genomförs. 

 
2.5 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar 

med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta 
på tävlingen. 

 
2.6 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan och betalning ska göras i Sailarena senast den 31/7 2023. 
 
3.2 Anmälningsavgiften ärSEK 3000:-.(inkl hamnavgift) 

 
 Om anmälan och betalning görs före den 31/1 2023 är avgiften SEK 

1000:-. Om avanmälan görs senast 31/7 eller om arrangören avvisar en 
båts anmälankommer anmälningsavgiften att betalas tillbakaefter ett 
avdrag för en administrativ avgift om SEK 1000:-. 
 

3.3 Välkomstarrangemang, Regattamiddag, frukost, AfterSailetckommer att 
erbjudas separat.  
 

 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 15/8 

kl 12.00. Om en båt väljer att deltaga med färre än samtliga registrerade i 
besättningen skall detta anmälas senast 1 timme före start till 
tävlingsexpeditionen, fysiskt eller elektroniskt. 
 



 

 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka erforderliga medlemskap 
och licensersamt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 
Varje tävlande ska kunna styrka erforderliga medlemskap och licenser. 

 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
4.4 En båts utrustningfår inte ändras utan godkännande av 

kappseglingskommittén eller tekniska kommittén. 
 
4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén.Detta dock inte den som är ansvarig ombord. 
 
4.6 Besiktning av båtarna enligt World Sailings riktlinjer för mästerskap 

kommer att ske för samtliga deltagare den 16/8.Båtarna måste vara på 
plats för besiktning senast kl 12.00. Här kommer framförallt mätbrev och 
eventuella korrektionsvikter/barlast, Segel och säkerhetsutrustning att 
kontrolleras. 

 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan utanför 
tävlingsexpeditionen.Seglingsföreskrifterna delas vid behov ut på 
tävlingsexpeditionen samt kommer finnas tillgängliga på Sailarena. 
 

5.2 Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligtatt sända 
information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås 
på officiella anslagstavlan. 

 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1  
16/8  0800-1800  Tävlingsexpeditionen öppen 

  Besiktning.  
  19.00 Öppningsceremoni. 

 
17/8  0800-0830 Besiktning. 
  0840 Besättningsmöte. 
  10.30 Varningssignal för dagens första kappsegling

  Tredistanskappseglingar.  
  19.00 Regattamiddag. 
  
18/8   10.30 Första varningssignal för Öland Runt. 
 
20/8    Prisutdelning samt avslutning. Tid meddelas senare. 
 
 
7. Genomförande 
 



 

 

7.1 Trest distanskappseglingar samt Öland runt. 
Om deltagarantalet blir stort kan deltagarna delas in i grupper. 

 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Distansbanornakommer att seglas på vattnen mellan Borgholm och 

fastlandet. Banan för Öland Runt som ingår kommer att seglas kustnära 
runt Öland. Banan för Öland Runt kan, beroende på väderförhållande 
ändras, för att kunna genomföra mästerskapet. Detta innebär att banan 
kan ändras att inte seglas runt Öland. 
Exakta banor kommer att anges i seglingsföreskrifterna. 

  
8.2 De korta distanskappseglingarna är ca 75-120 min långa samt Öland 

Runt ca 160 NM. 
 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % tillägg på 

seglad tid. 
 
9.2 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt med 

upp till 10 % tillägg på seglad tid. 
 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 En båts beräknade tid beräknas enligt SRS, tid på tid. 

Poäng erhållna från Öland Runt kommer att multipliceras med 1,5. 
Minst 3 genomförda tävlingar för att räknas som mästerskap.Genomförs 
de tre kortare distanskappseglingarna kommerde två bästa resultaten att 
räknas. Öland Runt går inte att räkna bort. 

 
 En total lista på Öland Runt kommer att publiceras innehållande samtliga 

deltagare (även de utan för SM) i Öland Runt. Poängen i denna lista 
kommer inte att multipliceras. 
 

10.2 Om båtarna delas in i olika startgrupper kommer slutresultatet beräknas 
som om alla båtar i klassen utgör en fleet. 

 
10.3 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 Hederspriser kommer att delas ut. Prisutdelning sker vid 

avslutningsceremonin, vid vilken samtliga tävlande förväntas delta. 
Priser som inte avhämtas vid avslutningsceremonin återgår till 
arrangören. 

 
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: 2023-01-14 


