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Inbjudan Laser GP 3 2019 på Rastaholm, Ekerö 
 
Kappsegling: Laser GP 3 2019 
Klasser:  Laser Standard, Laser Radial och Laser 4.7 
Datum:  8-9 Juni 2019 
Arrangör: Stockholms Segelsällskap 
 
1. Regler 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kapp-

seglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, 
och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstav-
lan placerad vid expeditionen (se karta). 

 
2. Villkor för att delta 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin 

nationella myndighet och vara medlem i Svenska Laserförbundet 
 
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrange-

rande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut 
för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 
2.4 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 via Sailarena ska göras senast 1 juni. Anmälan mot en förhöjd avgift kan ske fram till 

1 timme före rorsmansmöte vid expeditionen, se nedan. 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

• ISAF No – Deltagaren ska själv inskaffa ISAF-ID via www.isaf.org (Sailor-Id) 

• Nationalitet – Nationsförkortning enligt KSR 

• Segelnummer – Segelnummer som deltagaren kommer att segla med 

• Namn – Ska vara Efternamn, Förnamn 

• Kön – M/F, OBS ej klassindelning 

• Födelsedatum – YYYY-MM-DD 

• Klass – Standard, Radial eller 4.7 

• Klubb – För svenska seglare enligt SSFs klubbförkortning 

• Telefon – Helst mobilnummer för nåbarhet under regattan 

• E-mail – För kontakter före och efter regattan 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas genom betalningsfunktion som anvisas via Sai-

larena samtidigt som anmälan, senast 1 juni. 
Anmälningsavgift efter den 1 juni är 800 kr och betalas på plats via Swish. 
Av anmälningsavgiften går 50 kr per deltagare till Svenska Laserförbundet. 

https://www.stockholmssegelsallskap.se/
http://www.isaf.org/
http://www.isaf.org/
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4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 8 juni kl 09.15. 
 
4.2 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i 

AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar. 
 

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med regler-
na. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedel-
bart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

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

kommittén. 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 Program: 
 
 Fredag 7 juni: 
 18.00-21.00 Registrering vid expeditionen på Rastaholm 
 
 Lördag 8 juni: 
 08.00-09.15 Registrering vid expeditionen 
 09.30  Skepparmöte 
 10.55  Tid för första varningssignal 
 
 Söndag 9 juni: 
 09.55  Tid för första varningssignal 
 15.00  Ingen varningssignal efter kl 15.00 
 
 Prisutdelning sker på söndagen snarast efter sista seglingen. 
 
5.2 6 kappseglingar är planerade för respektive klass. Max fyra kappseglingar genomförs per dag 

och klass. 
 
6. Genomförande 
6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 
 
7. Kappseglingsområde 
7.1 Kappseglingarna genomförs på Björkfjärden – se bilaga.  
 
8. Banan 
8.1 Banan är en trapetsbana med ytter- och innerloop. 
 
9. Protester och straff 
9.1 KSR Appendix P gäller med följande ändringar: 
 KSR P2.3 utgår och i KSR P2.2 ändras ”Andra straffet” till ”Andra straffet och följande straff” 

och ”andra gången” ändras till ”andra gången och ytterligare gånger”. 

https://www.stockholmssegelsallskap.se/
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10. Poängberäkning 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseg-

lingar räknas samtliga. 
 
11. Priser 
11.1 Priser till 20% av antalet anmälda 1 juni i respektive klass.  
 
11.2 Eventuella sponsorspriser utlottas. 
 
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 anvisningar från 

arrangören – se bilaga. 
 

12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 
41. 
 

12.4  När båtar kappseglar får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när 
stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 
 

12.5 Samtliga coach- och följebåtar tillhör säkerhetsorganisationen och att de skall vara försedda 
med dödmansgrepp och VHF. 

 
 
Datum: 2019-03-25 
 
Namn: Pia Kullström Lundberg, SSS, tävlingsledare 
 

https://www.stockholmssegelsallskap.se/
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Boende: Det finns ett antal rum i vandrarhemmet på ön. Kontakta Rastaholms Värdshus direkt för

detta via hemsidan www.rastaholm.se. Det går också att övernatta i husbil på parkeringen. Kontakta 
gästhamnen på www.trezzz.se om ni är intresserade av det.

Restaurang: Rastaholms Värdhus kommer att ha öppet hela helgen, se vidare hemsidan. Hamburgare

kommer att serveras till de tävlande när seglingarna avslutats båda dagarna (ingår i

anmälningsavgiften – kupong erhålls vid registrering.

Parkering sker på anvisad plats.

Laser Standard och 4.7 har uppställningsplats och sjösättning från landsidan.

Laser Radial har uppställningsplats och sjösättning på ön.

Följebåtar sjösätts från rampen vid parkeringen på landsidan. Förtöjning av följebåtar sker mot södra 

kajen i  hamnbassängen på landsidan.

Toaletter och duschar finns vid vandrarhemmet på ön samt vid expeditionen. Toaletter i

restaurangen får endast användas av restauranggäster.

Expeditionen finns i bottenvåningen på värdshuset/restaurangen mot sjösidan.

Anslagstavla finns i anslutning till expeditionen. 

http://www.rastaholm.se/
http://www.rastaholm.se/
http://www.trezzz.se/
http://www.trezzz.se/
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