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 Välkomna till NSS Sommarcup 2022 i familjär anda, där vi 

främst deltar för att lära och ha kul. Vi riktar oss till ALLA, 

 barn/ungdomar och vuxna med seglingsintresse. 
 

              2 juli                            16 juli 

                 9 juli     

         
 

 

 

 

                           

 

  

 
         

 

  6 aug       13 aug    final 
 

      Låt inte bilagda formella kappseglingsregler avskräcka utan se dem som 

hjälpmedel. Det är OK att delta även om man känner sig osäker men 

man måste förstås iaktta ordinarie sjövägsregler för allas säkerhet. 

 

      Kom till NSS Kajutan 09.30 och prata med tävlingsledningen. C55 och 

MS20 finns att hyra och bokas hos NSS Boatmasters på  

 SMS 070-811 91 61 

   

 NSS tävlingsledning 
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Tävling: NSS Sommarcup 2022 bestående av 5 st. deltävlingar = serie enl KSR 

 
Klasser SRS.1 för kölkölbåtar från och med SRS 0,790  
 SRS.2 för kölbåtar med SRS lägre än 0,789 
   

Datum   Juli – 02,  09,  16,   aug - 06,  13  

 
Arrangör: Norrköpings Segelsällskap 
_________________________________________________________________________ 
 

1. Regler 
1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreg-

lerna (KSR) 2021 - -2024 och med appendix S. 
 
1.2 Båt som deltar i SRS 1 och SRS 2 skall finnas i Svenska Seglarförbundets SRS tabell. 
 Alternativt ska skeppare senast vid registrering uppvisa giltigt SRS-certifikat.  
 
1.3 SRS-tal för shorthanded kan användas i NSS sommarcup om sådant finns i SSF:s  

SRS tabell. 
 
 

2. Villkor för att delta 
2.1 Tävlingen är Regional 
 
2.2 Den person ombord som har ansvaret är Skeppare och ska vara medlem av en klubb som 

är ansluten till SSF.  
 
2.3 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad eller på annat sätt kunna garantera att an-

svar för skada på annan båt är tillgodosett. 
 
2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrange-

rande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat 
ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

3. Anmälan 
3.1 Anmälan görs på tävlingsdagen i Kajutan vid NSS Klubbhus. 
 
3.2 Vid anmälan skall uppgift lämnas om skepparens namn, klubbtillhörighet, båttyp,  

och segelnummer, SRS-tal, i förekommande fall SRS certifikat samt om båten seglar  
serien utan spinnaker 
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3.3 Anmälningsavgift  
För senior och juniorbesättning där skepparen är medlem i NSS     0 kr / båt 
 
För senior och juniorbesättning där skepparen ej är medlem i NSS  100 kr / båt 
 
(Medlemskap i NSS kan lösas på plats om intresse finns) 
 
OBS hyreskostnad för hyrd båt ingår inte anmälningsavgift 
 
Med ändring av KSR räknas man som junior t.o.m. det år man fyller 18 år 
För att räknas som juniorbesättning är samtliga ombord juniorer 
 

3.4 Anmälningsavgift (enl. 3.3) betalas i NSS tävlingskansli innan start  
helst med Swish 123009274 med angivande av ”lördagssegling dat xx-xx-xx” 

 

3.5 Kansliet är öppet kl 09.30 – 10.30 aktuell tävlingsdag. 
 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifter lämnas muntligt på plats av seglingsledningen. 
 

6. Tidsprogram 

6.1 Anmälan och registrering           09.30 – 10.30 
6.2 Första varningssignal  SRS.1 och SRS.2       10.55  
 
6.3 Prisutdelning     snarast möjligt efter eventuell protestförhandling. 

      Varningssignal ca.15 minuter före prisutdelning.  
 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnen kring Arkösund. 
 
9. Bana 
9.1 Bana utgörs av distansbana runt fasta märken eller kryss/länsbana och anges av seglings-

ledningen vid anmälan och registrering aktuell tävlingsdag. 
 
10. Protester  
10.1 Enligt KSR 61.1.a skall du ropa ”protest”, ha ögonkontakt med den som protesten avser 

samt förvissa dig om vittnen.  
 Svarande båt kan frita sig genom att ta ett en- eller tvåsvängsstraff enligt KSR 44.2 
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10.2 Skriftlig protest skall inlämnas till NSS kajuta senast 30 minuter efter det att sista båt gått i 
hamn vid NSS klubbhus, om svaranden inte fritagit sig.  

  Protestförhandling kommer att genomföras snarats möjligt och ledas av dagens seglings-
ledare som avgör protesten. Beslutet kan ej överklagas. 

 (undviks o m) 
 

11. Poängberäkning 

11.1 För respektive deltävling gäller lågpoängsystemet i KSR Appendix A. (A4.1) 
 
11.2 För NSS Sommarcup gäller poängberäkning enligt KSR Appendix A2 och A8. 
 Det är skepparen och inte båten som uppbär poäng. 
 Seriens 4 bästa resultat får räknas. Vid färre än 4 starter räknas alla resultat. 
 

12. Priser 

12.1 Prisutdelning äger rum vid NSS klubbhus snarast efter sista båts målgång och  
 eventuell protestförhandling 
 Pris utdelas till klassegrare samt hederspriser i övrigt beroende på antal  
 startande i klassen. 
 
12.2 Pris utdelas till på prisutdelningen närvarande skeppare eller ställföreträdande  
 besättningsmedlem. 
 
12.3 Vandringspriser och plaketter utdelas vid sommarseriens sista segling. 
 
 
Datum: 2022-05-28 
NSS Tävlingsledning 
Lars Erik Hjortstig 


