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1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de 
är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

1.5 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra 
reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. 
Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder 
eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn 
eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytut-
rustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som 
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt. 

2. Villkor för att delta 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb 
som är ansluten till sin nationella myndighet. 

2.2 Varje deltagande 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 personskador som någon råkat ut för i samband med 
eller före, under eller efter tävlingen. 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast 2015-09-05 till seglingsledningen på 
plats eller till per Martin Andrén 0708936464 

2. Anmälan ska innehålla uppgifter om följande: 
- Båttyp SRS tal vid avvikelse skall giltigt mätbrev uppvisas 
- Namn på Skeppare 
- Klubbtillhörigheten 

3.4 Anmälningsavgiften 0 kr 

4. Registrering och besiktningskontroll 



4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen  

4.2 Om båt avviker från standard skall mätbrev ska visas upp vid regi-
streringen. 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna delas ut vid bangenomgången eller skrivs ut 
från Wssw:s hemsida 

6. Tidsprogram 

6.1 Program 
 Registrering  2015 09 05 8-9.30 
 Skepparmöte  kl 09.30 
 Tid för första varningssignal  kl 10.00 

 Prisutdelning snarast efter sista båts målgång och efter eventuella 
   

7. Genomförande 

7.2 För kappseglingens genomförande krävs att minst  tre båtar är an-
mälda 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnen mellan Skeppsbrofjärden 
och lucerna 

9. Banan 

9.1 Banan : start skeppsbrofjärden, genom blockholmshålet, grön boj 
vid st lucernagrund tas om barbord, skansholmarna rundas barbord röd 
boj lilla lucernagrund rundas barbord, samma väg runt skansholmarna, 
hem mellan stor o lilla ringsö (skutleden) 

10. Poängberäkning 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller  

11. Priser 



11.1 Pris till 1:a båt samt till respektive klubbmästare 

Datum: 2015-09-05


