
Inbjudan 

 
 

NySS Höstregatta för Optimist & Sörmlandscup 2 

 

 

Datum: söndag 4 september 2022 

 

Plats: Nyköpings Segelsällskaps Jollebas, Brandholmsvägen, Nyköping 

 

Tävlingens nivå: Blå 

 

Båtklass: Optimist, E-jolle, RS Aero, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Zoom 8 

 

Arrangör: Nyköpings Segelsällskap 

 
 
 
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 tävlar ska vara medlem av en 

klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet. 

 
 
3. Anmälan och registrering 
 
3.1 En båt ska anmälas för tävlingen i formuläret som återfinns här: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEXN9TWEAF5yRqm9hHn
w5RtmBKGS221QSTOb8NBAh-Y8zLJg/viewform?usp=sf_link senast 
onsdag 31 augusti. För eventuella frågor, kontakta Daniel Ekstrand 
(daniel_ekstrand@yahoo.com, 070-4852673). 

 

3.2 Anmälningsavgiften är 250 kr och betalas i samband med anmälan till: 
BG 753-5305 eller 
Swish 123 223 8707 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEXN9TWEAF5yRqm9hHnw5RtmBKGS221QSTOb8NBAh-Y8zLJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEXN9TWEAF5yRqm9hHnw5RtmBKGS221QSTOb8NBAh-Y8zLJg/viewform?usp=sf_link
mailto:daniel_ekstrand@yahoo.com


 
Kom ihåg att på betalningen ange “kappsegling” samt seglarens namn. 

 

3.3 Före första kappsegling ska deltagare vara registrerad på 
regattaexpeditionen. På uppmaning ska seglare kunna visa upp kopia på 
ansvarsförsäkring.  

 
 
4. Seglingsföreskrifter och information 
 
4.1 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 
www.nyss.nu/ungdomssektionen/kappsegling/. 

 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1  

09.00-10.00 Registrering 

10.00 Skepparmöte 

11.30 Första planerade varningssignal.  

Ingen start påbörjas efter kl 15.00. 

Efter seglingarna Prisutdelning & Hamburgergrillning 

 
 
6. Genomförande 
 
6.1 4 kappseglingar är planerade. Ingen insegling till land för lunch är 

planerad, så ta med matsäck ut på vattnet. 
 
 
7. Kappseglingsområde och bana 
 
7.1 Kappseglingen kommer att genomföras på Mellanfjärden 

 

7.2 Kappseglingen kommer att genomföras på en kryss- och länsbana. 
Banbeskrivning med bild kommer att presenteras i seglingsföreskrifterna. 

 
 
8. Poängberäkning 
 
8.1 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 

http://www.nyss.nu/ungdomssektionen/kappsegling/


 
11.1 Priser till alla deltagare. 
 
 
Datum: 2022-08-21 
 
 


