
Tävling: Smålands mästerskap för klubblag   
 
Datum: 24 augusti 2014 
 
Arrangör: Färjestadens Segelsällskap 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR). 
 
1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-
ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som 
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkom-
mittén finner lämpligt. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Hela besättningen ska vara medlem i den klubb de representerar, endast klubbar 

anslutna till Smålands Seglarförbund får delta. 
 
2.2 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 
tävlingen. 

 
2.3 Deltagarantalet är begränsat till 2 lag per klubb, klubbar som lånar ut båtar får 

anmäla ett extra lag per utlånad båt. 
 
2.4 För att ha rätt att delta ska besättningen vara anmäld, betala startavgiften och 

registrera sig. Besättningen ska vara införstådd med hur hanteringen av de till-
handahållna båtarna går till (se bilaga A) samt att skador som uppkommit på 
grund av illa hantering kommer att faktureras i efterhand. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast den 23 augusti kl. 9.00 på 

http://studentsegling.wordpress.com/anmalan/ 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifterna som formuläret kräver. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 300 kronor och betalas kontant vid registreringen. 
 
4. Registrering 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 24 augusti klockan 

9.00. 



 
5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Program: 
 Registrering 8.30-9.00 
 Skepparmöte 9.00 
 Tid för första varningssignal 9.55 
  

Prisutdelning ca. 16.00 
 
7. Tävlingsformat 
 
7.1 Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i 

olika grupper, vilket leder fram till semifinal och finalseglingar.  
 
7.2 Tävlingen genomförs i båtar av typ C55, med en besättning på 2-3 personer in-

klusive skeppare. 
 
7.3 3 personer i besättningen är endast tillåtet om hela besättningen är födda år 1994 

eller senare. 
 
7.4 Båtar tillhandahålls av arrangören. 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs utanför hamnen i Färjestaden på Öland. 
 
9. Banan 
 
9.1 Banan anges i Seglingsföreskrifterna. 
 
10. Protester och straff 
 
10.1 Med avvikelse från reglerna i KSR del 5, avdelningarna A och B, kommer kapp-

seglingarna att dömas direkt av domare på vattnet och en protestkommitté enligt 
ett förfarande som anges i seglingsföreskrifterna. 

 
10.2 Domarnas och protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.5 inte  

överklagas. 
 
11. Priser 
11.1 Priser utdelas till de tre bästa lagen. 
 
Datum: 3 augusti 2014, Johan Sjöstrand 
 



 
Bilaga A 
 
ATT SEGLA MED AV ARRANGÖREN TILLHANDAHÅLLNA BÅTAR 
Här är lite praktisk information hur det fungerar och vad som är viktigt att tänka på när 
vi seglar med av arrangören tillhandahållna båtar.  
För att tävlingen ska vara så rättvis som möjligt måste båtarna vara identiska. För att 
detta ska kunna gälla hela tävlingen, när så många olika lag använder båtarna, är det 
viktigt att tänka på följande: 

• Kontrollera båten när ni kliver ombord, att allt finns och att inget är skadat. Det-
samma gäller när ni lämnar båten och nästa besättning tar över. Om det är en be-
fintlig skada eller uppstår en skada vid användandet av båten meddela omedel-
bart vår båtmeck eller seglingsledningen. 

• Eventuella skador eller borttappade saker kommer att debiteras den skeppare 
som orsakat skadan. 

 
Nedan är en checklista över vad man ska kontrollera vid användandet: 
 
CHECKLISTA 
Före segling 
Kontrollera att båten inte har några skador och är i det skick den skall vara 
 
Efter dagens sista segling 
Töm båten på allt skräp 
Ta bort all tejp på båten 
Vik ihop seglen prydligt  
Svampa ur båten  
Sträck upp alla fall 
Ta upp rodret 
 
PRISEXEMPEL 
Besättningen kommer att debiteras den kostnad som Svenska Seglarförbundet har för att 
återställa båten i dess ursprungliga skick. Nedan några exempel på de vanligaste ska-
dorna: 
 
Segel 
Reva Spinnaker (liten) 500 kr 
Reva Spinnaker (stor) 1 000 kr 
 
Plastskador 
Liten plastskada 500 kr 
Mellanstor plastskada 1 000 kr 
Stor plastskada 2 000 kr 
Grundstötning 2 000 kr 
 
 


