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Inbjudan till Seapax Viggan Open 2023 
 

Segling:   Viggan Open 2023, bankappsegling för ORCi, SRS och entyp. 

 

Datum:  2023-05-14 (SRS, ORCi och entyp) 
 

Tävlingens nivå:  Blå 

 

Båtklass:   ORCi, SRS och entyp 

 

Tävlingen gäller:  Öppen klass 

 

Arrangör:  Trälhavets Båtklubb 

 

1. Regler 

 

1.1  Seglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.  

 

1.2 Antalet båtar är begränsat till 20 för klass entyp och 20 för klass SRS och ORCi. 

 

1.3 Senaste tid för ändring av segelföring, SRS- eller ORCi-brev är 2023-05-10, kl 

08:00. En båt som har anmält sig efter detta får bara delta med full segeluppsättning 

enligt SRS mätbrev eller SRS tabellmätetal/båtdatablad alternativt i entyp. 

 

1.4 Bankappsegling för öppen klass fullcrew för klass båtar med SRS och / eller ORCi 

mätbrev samt för öppen klass fullcrew för entyp. 

 

1.5 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en 

kölbåt när båten är förtöjd eller när någon i besättningen befinner sig under däck. 

En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som pro-

testkommittén finner lämpligt. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1  Deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.2  Seglingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av 

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

 

2.3 Deltagade deltar helt på egen risk. Se KSR. Arrangören accepterar inget ansvar för 

sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller 

efter seglingen. 

 

2.4 Alla båtar skall under seglingen ha påslagen fungerande VHF-radio som både kan 

sända och ta emot med passning på kanal 77. 
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2.5 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med täv-

lande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen. 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 2023-05-13 endast genom 

https://simplesignup.se/event/203379-seapax-viggan-open-14-maj-2023-paa-trael-

havet 

 

3.2 Anmälningsavgiften oberoende av båtklass är 400 kr fram till 2023-04-24 och där-

efter är efteranmälan fram till 2023-05-13 möjlig till förhöjd avgift om 500 kr.  

 

4. Registrering och besiktning 
 

4.1 Registrering görs genom att anmäld deltagare kommer till tävlingsområdet på täv-

lingsdagen 

 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens 

samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 

 

4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överens-

stämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kom-

mittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 
 

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 den officiella anslags-

tavlan på https://www.facebook.com/vigganopen 

 

5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, starttider, 

säkerhet m.m. på VHF kanal 77. 
 

6. Tidsprogram 
 

6.1 Program 

 

Datum  

2023-05-11 kl 18.00 – till 

2023-05-13 kl 18.00 

Frågor och svar om seglingen på Viggan Opens fa-

cebooksida. 

2023-05-14 Tid för första varningssignal för klass SRS / ORCi 

eller entyp tidigast kl 09.57. Ingen start efter kl 

15.00 

  

7. Genomförande 

 

7.2 4 kappseglingar är planerade för klass SRS och ORCi samt för klass entyp 

 

7.1 Bankappsegling på Trälhavet 14 maj 2025 för klasserna SRS och ORCi, samt en-

typ. Vid minst 5 st startande i respektive klass erhålles separata starter.  

 

 

https://simplesignup.se/event/203379-seapax-viggan-open-14-maj-2023-paa-traelhavet
https://simplesignup.se/event/203379-seapax-viggan-open-14-maj-2023-paa-traelhavet
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8. Kappseglingsområde och Bana 

 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Trälhavet.  

 

8.2 Banan är en kryss – läns bana. Rundningsmärkena ska 

lämnas om babord. Se banskiss nedan. Banan seglas två 

varv. Start-1-4-1-4-Mål. 

 

8.3 Startprocedur meddelas på VHF, kanal 77 samt visas på 

startfartyget. Starten kommer att ske enligt KSR regel 

26 men utan ljudsignaler men med kompletterande ut-

rop på VHF. Detta ändrar AppSF 9.1 och KSR 26. 

 

8.3 En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsig-

nal räknas som inte startande. Detta ändrar KSR A4. 

 

9. Protester och straff 

 

9.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller. 

 

9.2 Alternativa straff: Straffet med 360 graders sväng gäller för denna segling. Detta 

ändrar regel 44.1 

 

9.3  Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 

44.3c. 

 

10. Poängberäkning 
 

10.1 KSR A5.3 gäller. 
  

10.2  Placering i ORCi beräknas enligt Triple Number Windward/Leeward Time on time 

alternativt Single Number Windward/Leeward Time on Time. 

 

10.3  Placering i SRS beräknas enligt korrigerad tid = seglad tid * SRS tal 

 

10.5  Vid delad korrigerad tid eller delad placering i ORCi kommer snittet av de delade 

placeringarna delas ut bland de båtar som delar beräkningsresultatet 

 

10.6 Resultat kommer att räknas enligt respektive klass. 

 

10.7 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista 

kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e  

 

 

Datum: 2023-03-21 

Namn: Johan Tuvstedt, seglingsledare, och Peter Witt, tävlingsledare  


