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Inbjudan 

Swedish Championship for Laser  
 

Swedish championship Laser standard 

  Laser Radial (Ladies) 

Swedish Class Championship Laser Radial (Male) 

  Laser 4.7 (Open) 

Date: August 31 – September 1st 2019 

Organizer: Jollekappseglarna Västerås 

 

1. Regler 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Laser Class rules 

gäller. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som 

kommer att finnas på den officiella anslagstavlan som återfinns digitalt via 

eventets hemsida (kopia kommer att finnas på tavla utanför klubbhuset) 

1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra 

reklam vald och tillhandahållen av arrangören 

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. 

Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare 

eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan 

regattan genomförs 

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad 

2.3  Deltagare ska vara medlem i sitt nationella klassförbund  

2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den 

arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som 

någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan 

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

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

2.6 Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från tävlingen kommer att 

publiceras på internet. Genom att anmäla sig till regattan ger deltagaren sitt 

medgivande till detta 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast fredag den 23e augusti via htts://anmalning.jkv.se. 

Efteranmälan är möjlig mot förhöjd avgift fram till lördag den 31 augusti kl 09.00 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om  

 Sailor ID – Deltagaren ska själv inskaffa Sailor-ID via sailing.org 

 Nationality – Nationsförkortning enligt KSR 

http://www.sailing.org/
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 Sail number – Segelnummer som deltagaren kommer att segla med 

 Competitors name – Ska vara Efternamn, Förnamn 

 Gender – Man eller Kvinna 

 Date of birth – YYYY-MM-DD 

 Class – Standard, Radial eller 4.7 

 Club – För svenska seglare enligt SSFs klubbförkortning 

 Phone –Mobilnummer för nåbarhet under regattan 

 E-mail – För kontakter före, under och efter regattan 

3.3 Anmälningsavgiften är 600 SEK och betalas via Swish 123 056 30 49 eller 

bankgiro 379-0235. Betalningen ska vara klubben tillhanda senast vid 

anmälningstidens utgång.  

Anmälningsavgift efter den 23 augusti är 800 SEK och betalas på plats via Swish 

I anmälningsavgiften ingår klassförbundsavgift till Svenska laserförbundet 50SEK 

4. Registrering och besiktningskontroll 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 31 augusti kl 09.30 

4.2 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten 

kappseglar. 

4.3 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 

4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 

vid första möjliga tillfälle 

5. Tidsprogram 

5.1 Program 

Fredag 30 Augusti 

17:00-ca 20:00 Registrering 

Lördag 31 Augusti 

08:00-09.30 Registrering 

09:00 Coachmöte 

09:45 Rorsmansmöte 

10:55 Tid för första varningssignal  

Aftersail med cafeteria i klubbhuset snarast efter seglingarna  

Söndag 1 September 

10:25 Tid för första varningssignal 

Ingen varningssignal ges efter kl 14.55 

Prisutdelning snarast efter avslutade seglingar och tid för protestförhandlingar 

5.2 Sex (6) kappseglingar är planerade, max fyra per dag 

6. Genomförande 

6.1 Alla kappseglingar under dagen är planerade att genomföras utan mellanliggande 

insegling 
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7. Kappseglingsområde 

7.1 Under tävlingsdagarna har vi två kappseglingsområden, antingen stadsnära på den 

inre Västerås fjärden (B) eller på den öppnare Yttre Västeråsfjärden (A) 

 

8. Banan 

8.1 Banan kommer att framgå av de kompletterande seglingsföreskrifterna. 

Tävlingskommitten kommer att eftersträva en banlängd på ca 60 minuter 

9. Protester och straff 

9.1 KSR Appendix T1 gäller 

9.2 KSR Appendix P gäller med följande ändringar: 

KSR P2.3 stryks och i KSR P2.2 ändras ”Andra straffet” till ”Andra straffet och 

följande straff” och ”andra gången” ändras till ”andra gången och ytterligare 

gånger” 

10. Poängberäkning 

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

färre kappseglingar räknas samtliga. 

10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 

mästerskap 

11. Priser 

11.1 RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 

1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i miniatyr till 

tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  

För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller kraven i SSF:s 

Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.   

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från 

minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i 

mästerskapet 
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11.2 Pris/minnesplakett tilldelas var femte anmäld vid ordinarie anmälningstids utgång. 

Därutöver utdelas varupriser  

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 

anvisningar 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 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1 

 

 

Datum: Juni 2019 
 

 

Namn: Patrik Björklund 

Tävlingsledare 

+46 73 7656275 

 


