
Lysekilsregattan 10-12 juni – 2022 

Lysekil Race och In-Port Sprint Race Lysekil  
 
Välkomna till en hel helg med SRS-kappsegling i Lysekil. 
 
• Start/Anmälningsavgiften är 300 kr 
• "Sail-In" utomhus vid klubbhuset på fredagskvällen efter angöring i Lysekils gästhamn (Havsbadet). 
• Lysekil Race seglas på lördagen den 11 juni med första start 11:00, jaktstart. 
• "After Sail" utomhus efter genomfört Lysekils race. 

• In-Port Sprint Race (2-3 seglingar) seglas på söndagen 12 juni med första start 10:00 (bana ca 2 nm) 

 

Program 
 
Fredag, 2022-06-10 
 
Tid Aktivitet 
18:00 - sent ”Sail In” Öppet klubbhus, pub, registrering/anmälan  

Lördag, 2022-06-11 
Tid Aktivitet 
09:00 - 09:30 Registrering/anmälan 
09:30 - 10:00 Rorsmansmöte 
11:00 Jaktstart Lysekils Race Distanskappsegling Blå 
  ”After Sail” och prisutdelning (ca.45 min efter sista båt i mål) 

Regattamiddag på lokal restaurang  

Söndag, 2022-06-12 
Tid Aktivitet 
08:00-08:30 Registrering 
08:30-09:00 Skepparmöte  
10:00 Första start Sprintkappsegling enligt nedanstående upplägg, Blå 

 ”After Sail” och prisutdelning (ca.45 min efter sista båt i mål) 
  

 

Lysekil Race - 2022-06-11 – inbjudan 
1. Regler 
1.1  Tävlingen genomförs såsom regional tävling (blå) tillsammans med deltagare från närliggande segelklubbar. Tävlingen 
överensstämmelse med reglerna som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S 
(standardseglingsföreskrifter) samt SRS reglerna. 
1.2 Tävlingen är öppen för kölbåtar med SRS-/SRSs-/SRSv-tal från 0,750 och uppåt – shorthanded eller fulltalig besättning. 
1.4  En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs).  
1.5  Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 
 

2. Villkor för deltagande 
2.1  Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en närliggande klubb som är ansluten till sin nationella 
myndighet. 
2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
2.3  Tävlande deltar i kappseglingen 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 
tävlingen. 

 

 

 



3. Anmälan 
3.1  Anmälan görs på mail richardbergman@me.com senast 9/6. 
 Vid anmälan anges: 

• Deltagande Lysekils Race 
• Ansvarig Befälhavare med telefonnummer 
• Fulltalig besättning eller shorthanded, med eller utan flygande segel  
• Antal besättningsmedlemmar 
• Båtklubb 
• Båttyp 
• SRS-tal 
• Segelnummer 
• Antal deltagare ”Sail in” 10/6 

 
3.2  Anmälningsavgiften är 300 kr (för hela Lysekilsregattan) och betalas vid ankomst. 

4. Genomförande 
Lysekil Race seglas med jaktstart (enl. KSR 26) 
 
5. Bana 

Lysekil Race seglas på skärgårdbana ca 19 NM. 
 

In-Port Sprint Race - 2022-06-12 – inbjudan 
1. Regler 
1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med 
Appendix S (standardseglingsföreskrifter) samt SRS reglerna. 
1.2 Tävlingen är öppen för kölbåtar med SRS-/SRSs-/SRSv-tal från 0,750 och uppåt – shorthanded eller fulltalig besättning. 
1.3  En båt med ett alternativt SRS/SRSs-/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan 
undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. 
1.4  En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs) 
1.5  Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

2. Villkor för deltagande 
2.1  Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. 
2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
2.3  Tävlande deltar i kappseglingen 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 
tävlingen. 

3. Anmälan 
3.1  Anmälan görs på mail richardbergman@me.com senast 9/6. 
Vid anmälan anges: 

• Deltagande In-Port Sprint Race  
• Ansvarig Befälhavare med telefonnummer 
• Fulltalig besättning eller shorthanded, med eller utan flygande segel 
• Antal besättningsmedlemmar 
• Båtklubb 
• Båttyp 
• SRS-tal 
• Segelnummer 

3.2  Anmälningsavgiften är 300 kr (för hela Lysekilsregattan) och betalas vid ankomst. 

4. Genomförande 
10 min och 5 min förberedelse-skott för första båt till start avlossas. 
In-Port Sprint Race seglas med individuell start inom ett tidsintervall ex 1100-1101. Exakt starttid noteras av tävlingsledare 
då båten passerar startlinjen på Släggö  ex 1100:27. 
Start inom fel tidsintervall straffas med dubbla tidsfelet. 
Tid för målgång tas av tävlingsledare då båten passerar mållinjen på Släggö, ex 1123:46. 
Seglad tid omräknas enligt SSR mätetal till omräknad seglingstid. 
Snabbaste båt enligt SRS-tal startar först ex 1100-1101 därefter nästa enligt SRS-tal 1101-1102 osv. 
 
 
5. Bana 
In-Port Sprint Race seglas på kort bana, ca 2 NM, 2-3 race genomförs under söndagen. 



Banan kan seglas antingen som kryss-start eller läns-start, rundningsmärke placeras ungefärligt 90 grader mot startlinjen, 
ungefärligt avstånd till rundningsmärke är ca 1 nm. 
Race 2 och 3 ca 10 min efter sista målgång, förberedelseskott avlossas enligt första start. 
Platssiffermetod räknas vid sammanställning, båt med lägsta totala sammanställd platssiffra vinner osv. 
Skulle samma platssiffra inträffa sammanställs den totala omräknade seglingstiden för samtliga seglingar som skilje. 
 
6. Exempel på startordning och tider 
Segling 1 
Skulle någon båt inte komma till start bibehålles respektive tidsintervall som om båten som utgått skulle deltagit. 
 

Tidsintervall Båt Exakt Starttid Målgångstid Omräknad 
seglingstid 

Platssiffra 

10:00-10:01 Bavaria Match     
10:01-10:02 Finnflyer 36     
10:02-10:03 Luffe 37     
10:03-10:04 Dominant 95     

 
Segling 2  
Klockan K är första båt till start, klockan K meddelas med 10 min och 5 min skott, jämna minuter tillämpas, ex 10 
minuters skott klockan 10:53, 5 minuters skott klockan 10:58, klockan K är 11:03, samma startordning som race 1. 
Skulle någon båt inte komma till start bibehålles respektive tidsintervall som om båten som utgått skulle deltagit. 
 

Tidsintervall Båt Exakt Starttid Målgångstid Omräknad 
seglingstid 

Platssiffra 

11:03-11:04 Bavaria Match     
11:04-11:05 Finnflyer 36     
11:05- 11:06 Luffe 37     
11:06-11:07 Dominant 95     

  
Segling 3 genomförs på samma sätt som segling 2 
 
 
 
Med vänliga seglings hälsningar 
Styrelsen LSSG 


