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Inbjudan 
 
Kappsegling: Höstregattan 
Förmiddagsseglingar:  Optimist C. Optimist C har en egen Inbjudan. 
 
Eftermiddags seglingar följande klasser:    

Optimist A,B,  E-Jolle, OK-Jolle, Tera Pro, Tera sport, Feva,  
Aero 5,7 & 9, C55, Laser, Laser 4.7, Laser radial, 
 
RS Tera och Aero seglar GP tävling.   
 
Optimister A och B seglar i Autumn Leaf Inshore Cup (ALIC) där opti-
misterna tar med sig resultatet till övriga två regattor i ALIC vars sam-
manräknade resultat avgörs vid Råss regatta. 
(Datum för LESS 11/10 och RÅSS 17/10 
 

Datum:           2020-09-12 
 
Arrangör: Alingsås Segels Sällskap ASS 
 
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 Enbart på placerad SAILARENA 
 

1.2 Klassregler gäller. 
 

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 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. 
 Denna punkt tas med vid jollekappseglingar, annars tas den bort. 
 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 10/9 18:00 direkt i sailarena. Ingen efteranmälan. 
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3.2 Anmälan ska innehålla dessa uppgifter.  
            Namn på rorsman och eventuell gast. 
            Segelnummer (viktigt att det är det nummer man seglar med) 
            Båt typ 
            Vilken klass: Exempel A, B eller C optimist  
            Vilken klubb man seglar för. 
            Mobilnummer 
            Mejladress 

 
3.3 Anmälningsavgiften är enmansjolle 150kr och tvåmansjolle 300kr  

På grund av COVID 19 kommer vi inte att ta emot anmälningar på plats. 
(För info 10% av summan går till SSF). 
 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras genom att skicka ett mail med Skeppare och segelnum-

mer helst noterade redan i ämnesraden.  
Mail adress raceoffice@alingsassegelsallskap.se   
Exempel: Anders Andersson swe123 
Senast 12/9 09:00 

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

 
Registrering 12/9 senast 09:00 via mail enligt ovan. 
Tillträde av hamnområdet tidigast kl.12:30  
 Sjösättningstider snarast efter ankomst. 
Skepparmöte Utgår på grund av Covid19. All information kommer att framgå i 
de kompletterade seglingsföreskrifterna. 
  
Tid för första varningssignal 
 
Race 1:  
start ca kl. 14:00 Optimist A och B.  
start ca kl. 14:06 Tera o Tera sport  
start ca. kl. 14:12 E-Jolle, OK-Jolle, Laser,  Laser 4.7, Laser radial, Feva 
start ca. kl. 14:18 Aero 
Start ca kl.  14:24 C55  
Race 2: starter för respektive klass snarast efter avslutat första race.  
Ingen start efter 16:00.  
Prisutdelning Sker snarast efter målgång och eventuellt avklarade protester. 

 
5.2 3 kappseglingar är planerade 

mailto:raceoffice@alingsassegelsallskap.se
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6. Genomförande 
 
6.1 Regattan genomförs som fleatracing i en rak serie. Alla kappseglingar genom-

förs i en följd utan insegling till land. 
Aero 5, 7 & 9 seglar med SRS tal 
Tera kommer segla i två klasser Tera Pro och Tera Sport. 
På grund av smittorisken med Covid19 kan vi tvingas att ha fler sjösättnings 
ställen. Information om var man är hänvisad till att sjösätta kommer att infor-
meras via sailarena senast 20:00 11/9 

 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs  
 Strax utanför klubbstugan. Vidare information anges i kompletterande seglings-

föreskrifterna. 
 
8. Banan 
 
8.1 Banan är en Kryss länsbana, med ytter och inner loop.  
 
9. Protester och straff 
 
9.1 Om en båt avser att protestera eller ansöka om gottgörelse ska den meddela detta till målbåten 

direkt efter målgång samt också ange vilken eller vilka båtar den avser att protestera mot. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
10.2  Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 

10 % tillägg på seglad tid. 
  
 
 
11. Priser 
 
11.1  På grund av risk med smittspridning av Covid19 vill vi att efter delgivit resultat 

via sailarena att 1, 2 och 3,e placeringarna av respektive klass kommer fram till 
entrén på ASS klubbstuga för enkel prisutdelning. Håll avstånd till varandra. 
Resultat kommer att presenteras via Sailarena, snarast efter protesttiders utgång. 

 
11.2 Priser kommer att delas ut till 1, 2 och 3 placeringar i varje klass. 
 
12. Regler för stödpersoner 
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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. 
 

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

 
Datum: 2020-08-23 
 
Namn: Kristian Svanevik   
Vid frågor:  0702-489142 eller k.svanevik@me.com 
 
 
 
 
 
Vi kommer att kunna servera hamburgare, kaffe, glass, dricka och kakor in-
nan och efter regattan. Det finns plats på altanen för några stycken sedan 
får vi sprida oss så gott det går på området. Tänk på att hålla avstånd ���� 
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Race område 
VHF 77 

1 

2 

3 

3. Sjösättning följebåt 2. Parkering Släp. 

1. Klubbstuga. Parkering får ske enbart inom GRÖNT inringat område. Detta så att vi inte blandar ihop tidiga 
gruppen med den senare. Det finns toalett i klubbstugan. 

ANVISNINGAR FÖR PARKERING, OCH SJÖSÄTTNING AV FÖLJEBÅTAR 
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