
 
 

Version dat. 2019-02-11 

Saltholm Runt 2019   

Klasser: SRS-båtar, SRS SH (Shorthanded) (Egen klass), Flerskrov (Texel) 

Datum: Lördagen den 24 augusti 2019  

Arrangör: Malmö Segel Sällskap  

  

1. Regler  

  
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.  
   

1.2 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att 
finnas på den officiella anslagstavlan placerad på MSS klubbhus, ut mot hamnen.  
   

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald 
och tillhandahållen av arrangören.  

  

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. 

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 
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 görs på MSS hemsida via Sailarena"  
 
3.2 För anmälan som gjorts innan söndagen den 11 augusti så är anmälningsavgiften 400 kr. 
Därefter 500 kr.  

Betalning i samband med anmälan på Sailarena 
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4. Registrering och besiktningskontroll  

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 8:30 lördagen den 24 augusti.  

4.2  Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.  

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

5. Tidsprogram  
  

5.1      Lördag 08:00 – 09:00 MSS kansli – öppet Registrering och utdelning av 
seglingsföreskrifter  

Lördag 09:00 Rorsmansträff  

Lördag 10:00 första start  

Övriga starttider meddelas i seglingsforeskrifter  

Sista målgång kl 17:30. Båtar som går i mål efter 17.30 får DNF ( Did Not Finish)  

Prisutdelning, snarast efter protesttidens utgång  

 

7. Kappseglingsområde  

7.1 Kappseglingarna genomförs i vattnen runt Saltholm.  
  

8. Banan  

8.1 Banan består av rundningsmärken runt Saltholm. Banan kan seglas antingen med 
Saltholm om Babord eller om Styrbord. Om seglingsledaren bedömer att flera båtar får svårt 
att klara maxtiden kan en alternativ bana som inte går runt Saltholm komma att användas. 

Rundningsmärken meddelas senast vid rorsmansträff.  
  

11. Priser  

11.1 Pris till var femte startande i varje klass  

Vandringspris till snabbaste MSS-båt på beräknad tid, Skoglunds Pokal 

 


