
Inbjudan 

 
 

Regionkval 1, Malmö 
 
 
Datum: 12-13 juni 2021  
 
Plats: Limhamn, Malmö 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: Optimistjolle 
 
Arrangör: Malmö Segel Sällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 

 
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 och 
medlemskap i förbundet SOF. 

 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 2021-06-11 20:00 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 400kr och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Om avanmälan görs senast fredagen 2021-06-11 kl12:00 före 
tävlingen eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer 
anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 
 

 
3.3 Av anmälningsavgiften går 90kr till klassförbundet. 
 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 

2021-06-12 kl09:00 



 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, 

medlemskap i SOF och båtens mätbrev. 
 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
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 den officiella anslagstavlan på Sailarena. 

 
5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, 

starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72. 
 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1  
Lördagen 
Rorsmansmöte 09:00 (Signalmasten vid MSS Klubbhus) som kan ersättas 

med digital rorsmansinformation på Sailarena. 
Första start 10:30 
 
Söndagen  
Första start 10:30 
Tid för sista start 15:00 
Prisutdelning så snart resultaten är klara. 
 
Flagga D hissas tidigast kl 0900. 
 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 6 kappseglingar som är planerade, max 3 per dag. 
 
7.2 Kappseglingen genomförs som en kappsegling i rakserie. 
 
  



 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Öresund utanför Limhamn.  
 
8.2 Banbeskrivning 
Trapetsbana med gemensam start och målgång. 
Märken tas om babord. 
Start-A-B-C-D-Mål 

 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix P gäller. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR A5.3 gäller. 
 
10.2 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 Antalet priser som delas ut, uppgår till 1/5 av antalet i tid anmälda 

deltagare. 
 
 
Datum: 20210514 
 
 
 
Anders Nilsson 
Seglingsledare 
 


