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Inbjudan till 
SuSS Septemberseglingen 2020 

 
 
 

Kappsegling: Septemberseglingen 2020 med: 
- DM i Mellanorrlands SF - för Optimist och Laser Radial. 
- JolleCup 3 - deltävling 3 av 3 för Optimist och Laser Radial . 
 

Datum: 2020-09-26 – 2020-09-27 
Arrangör: Sundsvalls Segelsällskap 
Plats:   Vindhem, Alnön 
 

1. Regler 

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

nierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att fin-
nas på tävlingens sida på Sailarena och på den officiella anslagstavlan placerad 
vid tävlingsexpeditionen i Vindhem. Länk till tävlingens sida på Sailarena: 
https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/suss---septemberseglingen-2020/ 

 
1.2 Respektive klassregler gäller med följande undantag. 
 Klass - Optimist:  

Klubbåtar utan giltigt mätbrev och får delta om dessa ansvarsförsäkrade. 
Klass - Laser Radial: 
Det är tillåtet att delta med en Laserjolle utrustad med ett Laser 4.7 segel, men 
det är inte tillåtet att byta segel mellan delseglingarna under regattan. 
 

2. Villkor för att delta 

 
2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19.  
Vid DM ska den tävlandes klubb tillhöra distriktet. 

 
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller person-
skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regat-
tan. 

 
2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som 

ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/suss---septemberseglingen-2020/


© SSF 2017 

 

3. Anmälan 

 
3.1 Anmälan ska göras senast 2020-09-24 via Sailarena.  
 https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/suss---septemberseglingen-2020/ 
  
3.2 Efteranmälan är möjlig mot en förhöjd anmälningsavgift t.o.m. 2020-09-26  

kl. 09.30 vid registreringen på första tävlingsdagen. 
 
3.3 Anmälan på Sailarena ska innehålla uppgifter om: 

- Namn och födelseår på rorsman och namn på ev. gast 
- Klubb 
- Båtklass 
- Segelnummer 
- Kontaktinformation (mailadress och telefonnummer) 

 
3.3 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas till Swish nr: 123 319 11 45 

Avgiften för efteranmälan är 400 kr och betalas till samma Swish nr. i samband 
med registreringen första tävlingsdagen 2020-09-26. 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen mellan kl. 09.00 – 09.30. 
 
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 Gäller ej klubbåtar.  

 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstäm-

melse 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 

kappseglingskommittén. 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.  
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5. Tidsprogram 

 
5.1 Program 
  

Lördag - 2020-09-26 
 - kl. 09.00 – 09.30 Registrering  
 - kl. 10.00  Rorsmansmöte 
 - kl. 11.00  Tid för första varningssignal 
 
 Söndag - 2020-09-27 
 - kl. 10.00  Tid för första varningssignal 

- Ingen varningssignal efter 14:30 
- Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång 

 
5.2 6 st. kappseglingar är planerade 
 

6. Genomförande 

 
6.1 Kappseglingarna kommer att genomföras med lunchuppehåll och insegling på 

lämplig tidpunkt mellan kappseglingarna. Båtar delas in i en startgrupp per 
klass. Vid få deltagare i en klass kan vissa startgrupper slås ihop och få gemen-
sam start. 

 

7. Kappseglingsområde 

 
7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnen utanför Vindhem på Alnöns södra ände. 
 

8. Banan 

 
8.1 Banan är en kryss/länsbana 
 

9. Protester och straff 

 
9.1 Regel 44.1 gäller med de undantaget att ett endast ett varv ska genomföras.

  
9.2 KSR Appendix T gäller.   

 
10. Poängberäkning 

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

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
10.2 Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap (DM) 
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11. Priser 

 
11.1 Pokaler till 1:a, 2:a och 3:a i varje klass. 
 DM-plaketter till 1:a, 2:a och 3:a i varje klass som seglat distriktsmästerskapet. 
 

12. Regler för stödpersoner 
 
12.1  Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-

ningar från arrangören. 
 

12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att 
bryta mot KSR 41. 
 

12.4  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 me-
ter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 
 

 

Varmt Välkomna till Vindhem 
 
Datum: 2020-09-25/rev C 
 

Seglingsledare: Ronny Löfkvist, 070-357 15 16  
 
 
Övrig Information såsom vägbeskrining, övernattningsmöjligheter, m.m hittar ni i 
den bifogade bilagan – som ni hittar nedan. 
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Bilaga till inbjudan. 
 
Vindhem: 
Under regattan har ni tillgång till vårt seglarhem där det finns toalett, omklädnings-
rum/dusch och möjlighet att värma medhavd mat (minipentry/micro/kylskåp) 
 
Boende: 
Det finns möjlighet att hyra rum för övernattning i vårt seglarhem och vi vårt tävlings-
sekretariat. Det finns ett 4-bäddrum och 3st 2-bädds sovalkover och ni behöver ta med 
egna sängkläder (Lakan/Påslakan/Örngott)    - Kostnad 100kr/natt per person. 
Om ni önskar boende så ring 070-357 15 16 för att boka. 
 
Sjösättning: 
Coachbåtar och jollar sjösätts på vår sjösättningsramp i hamnen 
 
Allmän service: 
Närmsta mataffär (ICA) finns i Vii centrum på Alnön där det även finns restauranger 
och kiosk och bensinmack. 
  
 
 


