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Uppdaterad inbjudan till klubbkappseglingen Viggan Open 2020, v1.2 
 
Mot bakgrund av Svenska Seglarförbundets uppdaterade rekommendationer tvingas vi uppdatera Viggan 

Open 2020 till en klubbkappsegling, dvs nivån under regional tävling. Seglarförbundets riktlinjer återfinns i 

sin helhet längst ner i inbjudan. Ytterligare utveckling av epidemiutvecklingen kan komma att föranleda yt-

terligare uppdateringar av så väl inbjudan som kappsegling. 

 

Vidare så har Viggan Open inga fysiska samlingar av vare sig besättningar, skeppare eller funktionärer som 

överstiger 50 personer. Inga deltagare får samlas vare sig före eller efter kappseglingen i konstellationer 

som strider mot Regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrotts-

tävlingar, med fler än 50 personer. Se vidare under Appendix:  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrotten  

 

Kappsegling: Viggan Open 2020, Bankappsegling för ORCi, SRS och entyp FarEast 28R. 

 

Datum: 2020-05-10  

 

Arrangör: Trälhavets Båtklubb 

 

1. Regler 

 

1.1  Klubbkappsegling som 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, Standardseg-

lingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på 

den officiella anslagstavlan https://www.facebook.com/vigganopen. Komplette-

rande seglingsföreskrifter gäller före KSR och Appendix S.  

 

1.2 Antalet båtar är begränsat till 20 för klass FarEast28R och 20 för klass SRS och 

ORCi. 

 

1.3 Senaste tid för ändring av segelföring, SRS- eller ORCi-brev är 2020-05-10, kl 

08:00. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.0 Ingen besättning eller annan sammankomst i samband med Viggan Open får över-

stiga 50 deltagare. 

 

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. 

  

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Ar-

rangören och den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller 

personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter re-

gattan. 

 

2.4 Alla båtar skall ha fungerande VHF radio som både kan sända och ta emot.  

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 2020-05-09 endast genom 

https://simplesignup.se/event/158810-viggan-open-10-maj-2020 

https://www.facebook.com/vigganopen
https://simplesignup.se/event/158810-viggan-open-10-maj-2020
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3.2 Anmälningsavgiften är 350 kr.  

 

3.3 Anmälan efter 2020-05-09 kl 08:00 kan endast göras till standardkonfiguration en-

ligt SRS båtdatablad eller standardkonfiguration SRS mätbrev tillgängligt senast 

vid den tidpunkten eller till klass FarEast28R 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering sker genom att passera startlinjen i någon start.  

 

4.2 Mätbrev eller SRS båtdatablad ska kunna påvisas innan en båt kappseglar. 

  

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera 

en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 

4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kapp-

seglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén  vid 

första möjliga tillfälle. 

 

4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  

 kappseglingskommittén.  

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

 

Datum  

2020-05-01 kl 16.00 Seglingsföreskrifter publiceras på Viggan Opens fa-

cebooksida. 

2020-05-06 kl 18.00 – till 

2020-05-10 kl 09.15 

Skepparmöte genomförs skriftligt på Viggan Opens 

facebooksida. 

2020-05-10 Tid för första varningssignal för klass SRS / ORCi 

eller FarEast28R tidigast kl 09.55. Ingen start efter 

kl 15.00 

  

 

5.2 4 kappseglingar är planerade för klass FarEast28R och SRS / ORCi.  

 

6. Genomförande 

 

6.1 Bankappsegling på Trälhavet 10 maj 2020 för klasserna FarEast28R, SRS och 

ORCi. Shorthand i alla klasser med minst 5 startande. 

 

7. Kappseglingsområde 
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7.1 Kappseglingarna genomförs på Trälhavet.  

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en kryss – läns bana. Rundningsmärkena ska 

lämnas om babord. Se banskiss till höger. Banan seglas 

två varv. Start-1-4-1-4-Mål. 

 

8.2 Startprocedur meddelas muntligt på VHF, kanal 71 

samt visas med flaggor på startfartyget enligt följande 5 

min före start (flagga E eller annan klassflagga visas), 4 

min (flagga P visas), 1 min (flagga P tas ned), start 

(flagga E tas ned). Detta ändrar AppSF 9.1 och KSR 

26.  

 

8.3 En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsig-

nal räknas som inte startande. Detta ändrar KSR A4. 

 

9. Protester och straff 

 

9.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller. 

 

9.2 Alternativa straff: Straffet med 360 graders sväng gäller för denna segling. Detta 

ändrar regel 44.1. 

 

10. Poängberäkning 
 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 

 

10.2  Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10% 

tillägg på seglad tid. 
  

10.3  Placering i ORCi beräknas enligt Performance Curve Scoring med antingen Con-

structed Course eller Windward/Leeward alternativt Windward/Leeward Triple 

Number Time on time. 

 

10.4  Placering i SRS beräknas enligt korrigerad tid = seglad tid * SRS tal. 

 

10.5  Vid delad korrigerad tid eller delad placering i ORCi kommer snittet av de delade 

placeringarna delas ut bland de båtar som delar beräkningsresultatet. 

 

10.6 Resultat kommer att räknas enligt respektive klass.  

 

Datum: 2020-04-08 

Namn: Johan Tuvstedt, seglingsledare, och Peter Witt, tävlingsledare  
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Appendix:  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrotten 
Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. 

 

Sedan gjorde de den 2 april ett förtydligande kopplat till träningsmatcher. I de allmänna råden står fortsatt att 

träningsmatcher bör skjutas upp. Men Folkhälsomyndigheten förtydligar samtidigt att det kan vara okej att 

genomföra träningsmatcher som samlar färre än 50 personer, om de allmänna råden i övrigt kan följas. 

 

Hur gör vi med tävlingar? 
Svenska Seglarförbundet (SSF) vill utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd från RF och Folkhälso-

myndigheten göra följande kommentarer och förtydliganden kopplat till ”seglingsidrotten”: 

 

SSF rekommenderar tills vidare endast lokala träningskappseglingar/klubbtävlingar där regeringens begräns-

ning om max 50 personer gäller. 

• Alla genomgångar, anmälan m.m. skall ske utomhus. Håll avstånd och undvik folksamlingar. 

• Deltagarna byter om hemma och tar med sig egen matsäck. Klubbens omklädningsrum skall om 

möjligt stängas och toaletter användas med försiktighet. 

• Ge möjlighet till god handhygien och var noga med att upprätthålla en hög hygiennivå på toalet-

terna. 

• Se över funktionärslistan och gör en bedömning om några tillhör riskgrupperna enligt Folkhälso-

myndigheterna. Dessa bör inte deltaga. 

• Vid minsta tecken på förkylning eller feber skall man som seglare eller ledare avstå från att delta. 


