
  

 

Inbjudan  
 
 
HELLY HANSEN Höstregatta 2022 
 
Datum: 22-10-09  
 
Plats: Lerum 
 
Tävlingens nivå: GRÖN 
 
Båtklass: Optimist C 
 
Arrangör: Lerums segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Gröna regler, reglerna så 

som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 
 
1.2 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder 

som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 22-10-08 18:00 till förhöjd 

avgift 200kr 
 
3.2 Anmälningsavgiften är till 22-10-05 23:00 150kr och betalas i Sailarena i 

samband med anmälan. Om avanmälan görs senast 22-10-05 23:00, 
eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer 
anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

 
3.3 Av anmälningsavgiften går 10% till SSF. 

 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena i samband 

med anmälan. Besiktning kan ske vid sjösättning. Bra att ha koll på är 
visselpipa, 8mtr lång förtamp som flyter med ögla, mast säkring, 
gummicord som håller centerbordet på plats. Uppblåsta flytelement. 

 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap. 
 
4.4 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén. 
 



  

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
kommer att finnas tillgängligt på evenemangets egen sida på Sailarena, 
det är också evenemangets officiella anslagstavla. 

 
5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, 

starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 78 om C- optimist har egen bana, 
kanal 77 om C optimist seglar på samma bana som övriga seglare. 

 
6. Tidsprogram 
6.1  

 
7. Genomförande 
7.1 3 kappseglingar är planerade. 
 
7.2 Formatet seglas som en Grön regatta och seglas i rak serie. 
 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
8.1 I så nära anslutning till klubbstugan som möjligt. 
 
8.2 Triangelbana Kryss och Slör bana. Bantyp kan komma att ändras och 

kommer beskrivas närmare i kompletterande seglingsföreskrift. 
 
 
9. Protester och straff 
9.1 Inga protester kan lämnas in på grön regatta. 
 
10. Poängberäkning  
10.1 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 

den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 
 
10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 

räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort. 

 
 
11. Priser 
11.1 Pris per 5 deltagare. Samt utlottnings priser. 
 
 
 
Datum: 22-09-26 15:00 KS 
 
 

08:00 Bomöppning 
09:00-09:50 & efter avslutade seglingar Regatta expeditionen öppettider 
10:00 Skepparmöte 
10:55 1a varningssignal 
16:00 Sista möjliga startförfarande. 
          Prisutdelning sker snarast möjligt efter avslutade seglingar. 


