
 

 

Inbjudan 
 

Kappsegling: Black Cat Grand Prix nr 2 för Starbåtar  

 

Datum: 24-25 augusti 

 

Arrangör: Lerkils BS  

 

 

1. Regler 

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är                      

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 

 

1.2 ISCYRA:s klassregler för Starbåten gäller. 

  

1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser. 

 

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-

ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och 

torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som 

bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkom-

mittén finner lämpligt. 

 

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. 

 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast 17 augusti på mail till Edwall2010@gmail.com. 

            Efteranmälan kan göras fram till 23 augusti mot förhöjd avgift med 200 kronor. 

  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om segelnummer, rorsman och gast, klubb, 

flottilj, mobilnummer och mejladress 

 

-   Black Cat 

mailto:Edwall2010@gmail.com


3.3 Anmälningsavgiften är 850 kronor och betalas till Kattegatts flottilj konto på    

Handelsbanken. Kontonumret är inklusive clearing nummer  6231-878 690 948.                                                                    

Vid sen anmälan skall betalning erläggas vid registrering den 24/8. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 24/8 kl. 12.00 

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar  

 

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska kunna verifiera giltig tävlingslicens från 

SSF innan båten kappseglar. Gäller endast för svenska deltagare. 

 

 

4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 

 vid första möjliga tillfälle. 

 

4.5 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  

 kappseglingskommittén.  

 

5. Tidsprogram 

5.1 Registrering  24/8 kl. 10.00 – 12.00 

 Sjösättningstider 24/8 kl. 10.00 – 12.00 

 Skepparmöte  24/8 kl. 12.30 

  

 Tid för första varningssignal: 

 24/8 kl. 13.55 

 25/8 kl.  9.55 

Prisutdelning så snart som möjligt efter sista kappseglingen på söndagen. 

  

5.2 Fem kappseglingar är planerade 

 . 

6. Genomförande 

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

 

7. Kappseglingsområde 

7.1 Kappseglingarna genomförs väster om Lerkils hamn. 

  

8. Banan 

8.1 Banan är en kryss – länsbana. Start – 1 – 1a – 2s/2b – 1 – 1a – Mål. 

  

9. Poängberäkning 

9.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 

  

10. Priser 

 

10.1  Vandringspriset Black Cat utdelas till vinnande besättning i regattan. Hederspri-

ser till de tre första besättningarna i regattan.  



 

11. Regler för stödpersoner 
11.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

 

 

 

Datum: 2019 07 01 
 

Lars Edwall 


