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Christinehamns Segelsällskap 
bjuder in till kappseglingen  
 

Picasso Cup 
Öppen SRS-bankappsegling för kölbåtar 
 
Datum: 16-17/5 2020 
 
Version: 1.0 2020-02-24 
 

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

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS 
reglerna. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Stan-
dardseglingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som kom-
mer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid CSS klubbhus 
samt delas ut vid registrering. 

 
1.2 Tävlingen är öppen för kölbåtar med giltigt SRS-tal. Om startfältet blir 

stort nog delas det upp i entypsklasser och fler SRS klasser, annars blir det 
bara en klass. Gränsen mellan högre och lägre SRS klass fastställs när 
startlistan upprättas. 

 
1.3 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 om detta anmäls före den ordinarie anmälningstidens ut-
gång. 

 
1.4 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal 

för shorthanded kappsegling (SRSs). 
 Detta ska anmälas före den ordinarie anmälningstidens utgång. 
 
1.5 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra 

reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 
 
1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den 

här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller per-
sonlig utrustning 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 protestkommittén finner lämpligt. 
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1.7 Seglingskommitten kommer att meddela information under tävlingens gång 
på VHF kanal 72, deltagare uppmanas att ha passning på den kanalen, Seg-
lingsnämnden kan nås på den kanalen. 

 

2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem i en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. 
 
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-

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

 

3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast söndag 10/5 via 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/crss/picasso-cup2/ 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, segelnummer, båtklubb, adress, 

telefon, mailadress. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas genom insättning på  

plusgiro 677853-4, CSS eller med Swish eller kontanter vid registrering. 
Ange ”Picasso cup” vid betalningen. 

 
3.4 Önskas sjösättning, regattamiddag eller lunchlådor se då bilaga, sista si-

dan! 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen, CSS klubbhus senast den 

16/5 kl 10.30. 
 
4.2 För båtar med SRS-mätbrev ska giltigt mätbrev visas upp vid registrering. 

Båtarna skall vara tillgängliga för besiktning före start. Urval av båtar och 
regler för kontroll avgörs av regattaledningen. 
 

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överens-
stämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska 
kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats 
för besiktning. 

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

seglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
 vid första möjliga tillfälle. 

 
4.5 En tävlande i en besättning får inte bytas utan tillstånd från  
 kappseglingskommittén.  
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5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
 

15/5 
 18.00-21.00 Sjösättning 
  
 16/5 

8.00-10.00 Sjösättning 
 8.00-10.00 Regatta expeditionen öppen 
 10.00 Skepparmöte 
 11.25 Tid för första varningssignal 
 16.30 Ingen mera start  
 19.30 Regatta middag 
 
 17/5 
 8.00-9.00 Regatta expeditionen öppen 
 9.55 Tid för första varningssignal  
 14.30 Ingen mera start 
 16.30 Prisutdelning 
  
5.2 8 kappseglingar är planerade 
 

6. Genomförande 
 
6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie med tidsberäkning enligt 

SRS. 
 

7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Seglingarna genomförs sydost om Vålön, på Varnumsviken eller på Hjäl-

marsfjorden beroende på väder. Dagens sista race kan komma att förlängas 
så att det avslutas i närheten av CSS klubbstuga. 
Största avstånd till banan är 3 nm. 

 

8. Banan 
 
8.1 Banan är av typen kryssläns där ett race är ca 40 min.  
 

9. Poängberäkning 
 
9.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller, 70% av antalet fullbordade 

seglingar, avrundat uppåt, räknas. 
 

10. Priser 
 
10.1 Priser till de tre första i varje klass. 
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Övrig information. 
 
Sjösättning 
Sjösättning sker vid Kapurja, Christinehamns motorbåtsklubb. Där finns också en 
mastkran. Självkostnads pris för sjösättning och upptagning, betalas vi Swish eller 
kontant på plats. Vi jobbar på priset och skickar ut info till anmälda samt uppdate-
rar inbjudan när vi vet mer. Maila olomag86@gmail.com för att meddela vilken dag 
och tid ni önskar sjösätta. 
 
Parkering 
Parkering är gratis nedanför klubbstugan, där kan trailers och släpvagnar också 
parkeras. 
 
Husbil och tält 
Husbilar och husvagnar kan också parkeras nedanför klubbhuset, men där finns 
igen el. 
Finns ytor att tälta på i anslutning till klubbhuset. 
 
Dusch och WC 
Vid klubbhuset finns tillgång till El, Toalett, Dusch och bastu samt kök. 
 
Lunch 
Om intresse finns så kan Pasta lådor till Lördag och Söndag anordnas för 100 
kr/person och dag, maila antal till olomag86@gmail.com Betalas kontant eller via 
Swish vid registrering. 
 
Regattamiddag 
Mat kommer ätas på restaurang alternativt i klubbhuset. Kostnad är 300 
kr/person, betalas kontant eller via Swish vid registrering. Maila antal till 
olomag86@gmail.com 
 
Familjeaktiviteter 
I Kristinehamn finns badhus för familjen och i Karlskoga finns 
https://www.bodaborg.se/ alternativt i Karlstad finns det mesta en storstad kan 
erbjuda. 
 
Boende 
Boende finns på flertal hotell och vandrarhem i Kristinehamn. 
Närmast är: 
Stugor och camping: http://www.herrgardsliv.se/  
Vandrarhem: http://krongarden.com/  
 
 
 


