
© SSF 2017 

Inbjudan 
 
Norrtälje Segelsällskaps Medlemsregatta 2022: 

Regatta enligt SRS där alla som är medlemmar av NSS är välkomna. 
Tävlingen består av en segling fredagskväll ut till Flaten och en segling 

på lördag, på bana utanför Flaten. Tävlingen sker med enskilda starter un-
der ett angivet tidsintervall. Starttid och målgång dokumenteras själv av 
deltagaren och skickas till tävlingsledningen. Allt avslutas med gemen-

sam middag på lördagskväll.  
 

Datum: 2022-06-17/18 

 
Arrangör: Norrtälje Segelsällskap 

 

1. Regler 

 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som delas ut i samband 

med registrering. 
 

1.2 Klassreglerna för SRS gäller (Standardbåtar, Klassbåtar och Mätbrevsbåtar).  

 
 

1.3 Särskilda SRS-tal för Shorthand SRSs och utan undanvindssegel SRSu tilläm-
pas. De olika SRS-talen framgår i SFFs SRS-tabeller och i resp. båts båtdatab-
lad. 

  
2. Villkor för att delta 
 

  
2.1 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 
2.3  Besättningen inklusive skeppare måste bestå av 2 personer eller fler.  

 
 

3. Anmälan 

 
3.1 Anmälan ska göras senast 2022-06-15 på Sailarena med de uppgifter som efter-

frågas där. 
 

3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr/båt + 100kr middagsdeltagare. Avgiften betalas 
till Bankgiro 613-6899. Märk betalningen med person- och båtnamn, Med-

lemsregattan och antal middagsgäster.   
  

  

4. Registrering och besiktningskontroll 
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4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (Flaten) lördag morgon. Om mät-
brev används ska ett sådant visas upp vid registrering.   

 

5. Seglingsföreskrifter 
 

5.1 Seglingsföreskrifterna kommer finnas på Sailarea och NSS hemsida en vecka in-
nan start   

 

 

6. Tidsprogram 

 
6.1 Fredag:  

Fri starttid mellan 15:00-20:00 banan går från klubbhamnen till Flaten ca 8nm 

(start och mållinje kommer finnas i seglingsföreskrifterna) 
 

20:00- spontan aftersail på bryggan men egen dryck  
  

Lördag:  

09:00-10:00. Registrering  
Fri starttid mellan 10:00-11:00. Seglingen sker på skärgårdsbana med start och 

mål vid Flaten. Banlängd bestäms beroende på väderförhållanden. Bansträck-
ning meddelas vid registreringen 
 

16:00 Afterrace/bastu med egen dryck, debriefing av helgens tävlingar. Frivilligt 
 

18:00 Quisz/Tipspromenad. Obligatoriskt 
 
19:00 Gemensam middag anordnas av klubbmästeriet betalas i samband med an-

mälan (egen dryck) 
   

 
6.2 Prisutdelning  
 

Prisutdelning kommer att ske på den gemensamma middagen lördag kväll. Pri-
ser till 3 bästa båtarna samt specialpriser och utlottning av sponsorpriser.  

 
 

7. Genomförande 

 
 

7.2 Då det är fri starttid så gäller att varje båt själv ansvarar för att registerna och 
rapportera start och målgångstider. Detta görs lämpligen via ett foto av plotter 
där tiden är angivet. Dessa foton visas eller skickas till tävlingsledningen efter 

avslutat race.  
  

 
 

Datum: 2022-05-09 
 

Namn:   Staffan Trotzig  
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