
 
Ändring nr 1 av inbjudan ( NoR) 
Gäller för följande tävlingar: 
 
Svenskt Mästerskap Distanskappsegling SRSv full crew.
Distanskappsegling SRS full crew
Öland Runt öppen SRS: 
Klass A: Full Crew 
Klass B: Shorthand 
Class C: Classics 
 
1.3 i NoR ändras till följande: 
 
1.3 World Sailing Offshore Special Regulations Category 3 
tillägg: 
 
a) En brandsläckare måste vara nåbar från sittbrunnen.
 
b) Nödnavigations lanternor, enligt paragraf 3.27.2, behöver inte uppfylla
gällande ljusvinklar (2.0.3.3). 
 
c) Ett (1) lämpligt ankare med lämplig kombination av rep och kedja eller viktlina, ska vara 
redo för omedelbar användning. Båtar över 8,5 meter ska även ha ett extra ankare redo för 
omedelbar användning men behöver 
 
d) Uppblåsbara flytplagg ska vara inspekterade efter 2023
den automatiska uppblåsningsmekanismen ska uppfylla tillverkarens specifikationer.
 
e) Alla båtar ska medför antingen ett storm trysail
ett storsegel med lämpligt revsystem för att mins
 
f) En båt i Classic klassen med konstruktion som gör det omöjligt att uppfylla kraven i World 
Sailing Special Regulation Category 3, kan ansöka om undantag. Sådan ansökan ska 
innehålla en skriftlig alternativ lösning på kravet som inte kan uppfyllas och ska uppfylla 
likvärdig nivå av säkerhet. Ansökan ska skickas till 
2023. 
 

Datum 2023-02-13 

Tävlingsledning 
Patrik Schander och Luke Chapman
 

 

av inbjudan ( NoR)  

Svenskt Mästerskap Distanskappsegling SRSv full crew. 
Distanskappsegling SRS full crew. 

1.3 World Sailing Offshore Special Regulations Category 3 utan livflotte gäller med följande 

dsläckare måste vara nåbar från sittbrunnen. 

b) Nödnavigations lanternor, enligt paragraf 3.27.2, behöver inte uppfylla kraven IRPCAS 

c) Ett (1) lämpligt ankare med lämplig kombination av rep och kedja eller viktlina, ska vara 
redo för omedelbar användning. Båtar över 8,5 meter ska även ha ett extra ankare redo för 

höver inte ha kedja eller viktlina (detta ändrar OSR 4.06).

d) Uppblåsbara flytplagg ska vara inspekterade efter 2023-05-01 av ansvarig ombord och 
den automatiska uppblåsningsmekanismen ska uppfylla tillverkarens specifikationer.

n ett storm trysail som det är definierat  i OSR 4.26.2c, eller 
lämpligt revsystem för att minska segelytan (detta ändrar OSR 4.26.2d)

lassic klassen med konstruktion som gör det omöjligt att uppfylla kraven i World 
Special Regulation Category 3, kan ansöka om undantag. Sådan ansökan ska 

innehålla en skriftlig alternativ lösning på kravet som inte kan uppfyllas och ska uppfylla 
likvärdig nivå av säkerhet. Ansökan ska skickas till info@borgholmsbatklubb.se 

atrik Schander och Luke Chapman 

gäller med följande 

kraven IRPCAS 

c) Ett (1) lämpligt ankare med lämplig kombination av rep och kedja eller viktlina, ska vara 
redo för omedelbar användning. Båtar över 8,5 meter ska även ha ett extra ankare redo för 

kedja eller viktlina (detta ändrar OSR 4.06). 

01 av ansvarig ombord och 
den automatiska uppblåsningsmekanismen ska uppfylla tillverkarens specifikationer. 

i OSR 4.26.2c, eller 
(detta ändrar OSR 4.26.2d). 

lassic klassen med konstruktion som gör det omöjligt att uppfylla kraven i World 
Special Regulation Category 3, kan ansöka om undantag. Sådan ansökan ska 

innehålla en skriftlig alternativ lösning på kravet som inte kan uppfyllas och ska uppfylla 
 senast 1 juli 


