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Inbjudan 

 

Kappsegling: Svenskt Mästerskap för Trissjolle. 

 

Datum: 2020-07-30 – 2020-08-02 

 

Arrangör: Linköpings Jolleseglarklubb  

i samarbete med Linköpings Segelsällskap 

 

1. Regler 

 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 

på den officiella anslagstavlan placerad Linköping Jolleseglarklubbs klubbhus. 

 

1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 

 

1.3 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1. 

 Detta ändrar AppSF 7.1 

 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. 

Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare 

eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan 

regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen 

skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln 

Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. 

Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den 

närmast placerade som uppfyller kraven. 

  

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 personska-

dor 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 ska göras senast 2020-07-19 (efteranmälan senast 2020-07-28) på  

https://www.sailarena.com/sv/se/club/ljs/svenskt-masterskap-for-trissjolle3/  

https://www.sailarena.com/sv/se/club/ljs/svenskt-masterskap-for-trissjolle3/
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3.2 Anmälan ska innehålla de uppgifter som efterfrågas på anmälningssidan. 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 900 kr vid anmälan senast 2020-07-19. 

 Vid senare anmälan är anmälningsavgiften 1200 kr.  

 Anmälningsavgiften betalas med kreditkort på webben vid anmälan. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 2020-08-01 kl. 

08:30. 

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten 

kappseglar. 

 

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instru-

era en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 

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

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 

 vid första möjliga tillfälle. 

 

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

 kappseglingskommittén.  

 

4.7 Före första start kommer alla tävlande båtar att kontrolleras med avseende på sä-

kerhetsutrustning enligt klassreglerna. 

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

  

Dag Tid Program 

torsdag 
2020-07-30 

13:00 – 16:00 Träning (frivillig) 

16:00 – 18:00 Registrering, besiktning, säkerhetskontroll 

18:00 Frivillig regelgenomgång 

fredag 
2020-07-31 

08:00 – 18:00 Sprinttävling – se separat inbjudan 

16:00 – 20:00 Registrering, besiktning, säkerhetskontroll 

lördag 
2020-08-01 

08:00 – 08:30 Registrering, besiktning, säkerhetskontroll 

09:00 Skepparmöte 

10:55 Första varningssignal 

19:00 Regattamiddag (separat inbjudan o. anmälan) 

söndag 
2020-08-02 

15:00 Senaste tid för varningssignal 
 Prisutdelning snarast efter att protesttiden ut-

gått och ev. protester behandlats. 
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5.2 6 kappseglingar är planerade 

 

6. Genomförande 

 

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på sjön Roxen. 

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en triangelbana (med kryss, slör och läns).  

 

9. Protester och straff 

 

9.1 KSR Appendix P gäller. 

 

9.2 KSR Appendix T1 gäller. 

 

 

10. Poängberäkning 

 

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

färre kappseglingar räknas samtliga. 

  

10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap. 

 

 

11. Priser 

 

11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 

1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i  

miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte nå-

got mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de 

tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  

För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller  

kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver  

respektive brons.   

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar 

från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i 

mästerskapet. 

 

11.2 Nyttopriser till 20% av deltagarna. Antalet beräknas på antalet anmälda  

2020-07-19. 
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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 anvis-

ningar från arrangören. 

 

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

bryta mot KSR 41. 

 

12.4  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 

Datum: 2019-11-15/TB 
 


