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Inbjudan 
 
Tävling:  606 NorrCup delsegling 3 samt Klass Klampen för Optimistjolle, Laser 

Radial, Nepunkryssare och IF.   
 
Datum: 23/8 2020 
 
Arrangör: Sundsvall-Njurunda Båtklubb (SNBK) 
 
 
1. Regler 
 
1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är  

 definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
  
 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standard- 
 seglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. 
 

Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av regeringen 
och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin samt de anvis-
ningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskommittén. En 
tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt protest-
kommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel. 

 
 

2. Villkor för att delta 
 
2.1 Seglaren ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet. 
 
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. 

 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan senast 19/8 på Sailarena  

https://www.sailarena.com/sv/se/club/snbk/klampenkoret-2020/ 
  
3.2 Anmälan ska innehålla namn, segelnummer, klubb, båttyp och segelnummer 
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3.3 Anmälningsavgiften (300 kr för kölbåt, 100 kr för jolle) betalas till SNBK post-
giro 51 77 20-9 eller Swish 1232136604 senast 20/8. Märk inbetalning med 
"Klass Klampen" och skepparen namn. 

 
3.4 Minst 3 båtar per klass ska vara anmälda vid anmälningstidens slut för att tävling 

ska genomföras för aktuell klass 
 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering göras med SMS till tävlingsledare 070-509 11 04 på tävlingsdagen 

senast 9:00. Ange namn och segelnummer och antal personer ombord på din båt 
i detta SMS och invänta bekräftelse 

 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
  
 09:30-09:45 Registrering  
 

10:00 Senaste tidpunkt publicering kompletterande seglingsföreskrifter på digi-
tal anslagstavla. Inget skepparmöte pga Covid-19 pandemi 

 
   10:55 Tid för första varningssignal  
  

...... 
  

Ingen start efter kl. 16.00.  
 

Resultat publiceras på Sundsvall-Njurunda Båtklubbs facebooksida.  
 
 
6. Genomförande 
 
6.1 4 banseglingar är planerade med en paus för att avnjuta medhavd lunch ute på 

vattnet.  
 
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs utanför Bredsand/Klampenborg. 
 
 
8. Banan 
 
8.1 Kryss-länsbana 
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9. Protester och straff 
 
9.1 En protesterande båt måste vid målgången meddela seglingsledningen att den 

tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR 61.1a. 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A.  
 
 
11. Priser 
 
11.1 Prisutdelning vid senare tillfälle.  

 
 
 
Datum: 2020-08-16 (Rev 3) 
 
 
Seglingsledare: Daniel Solberg 
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Bilaga till inbjudan. 
 
SNBK erbjuder fri kajplats och sjösättning (10 ton travers) i anslutning till regattan om 
så behövs för deltagare 
 
Gemensamt omklädningsrum finns med dusch och bastu. 
 
Vägbeskrivning. Skriv in "Klampenborgsvägen, Kvissleby" på hitta.se. 
 
Vid frågor kontakta Daniel Solberg via jolle@snbk.org eller 070-509 11 04. 


