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

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna. 

 

1.2 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén 

finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte. 

 

1.3 Tävlingen är öppen för alla båtar med SRS tal enligt tabell eller SRS 

mätbrev. 

 

1.4 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler 

gäller inte. 

 

1.7 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 ha anmälts senast 220907 

 

1.8 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett 

”shorthanded” SRS- eller SRSv-mätbrev i enlighet med SRS-regel A.6.1d). 

  

1.5      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. 

  

6. Tidsprogram  
Registrering: Lördag 220910 kl 08:00-08:55 

Rorsmansmöte: Lördag 220910 kl 09:00 

Start   Lördag 220910 kl 10:00 

Efter målgång prisutdelning och samkväm med förtäring. 

 

7. Genomförande 
 7.1 Tävlingsledningen nås på VHF kanal 72, deltagare rekommenderas att 

ha VHF 

 7.2 Seglare tar sin egen tid 

 

 

8. Klasser/Klassflaggor 



 En SRS klass klassflagga E 

 

10. Bana  
Bana enligt separat banbeskrivning. Om någon av de utlagda banalternativen 

väljs kan det bli i motsatt riktning vilket meddelas vid Rorsmansmötet. 

Start och mål sydväst om Strandudde. 

 

12 Start och mållinje 
Om ingen gul cylinder finns i startområdet är startlinjen mellan röd farledsprick 

och startbåt. 

Om två gula cylindrar finns i startområdet begränsas startlinjen av dessa båda.  

Mållinjen begränsas av samma märken som startlinjen alt. röd farledsprick och 

målbåt. 

 

16. Maximitid  
Ingen maxtid. Båt som inte gått i mål kl 17:00 håller tävlingsledningen 

underrättad om sina förehavanden. 

 

23. Prisutdelning 
Prisutdelning i klubbhuset, priser till de tre första.  

 

 

PÅ 22-08-26 


