
 

 

Inbjudan till öppet Klubbmästerskap 

Tävling: Klubbmästerskap  

Datum: 2022-08-13 

Arrangör: FSS – En båtklubb för alla 

 

1.        Regler 

1.1       Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i  

            Kappseglingsreglerna(KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. 

1.2       Tävlingen är öppen för följande klasser: Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal 

1.3       En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen (mättalet för ”shorthanded” får  

            ej användas), SRS- mätbrevet eller SRSv- mätbrevet för kappsegling utan  

            undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast på 

            skepparmötet. 

1.7       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 flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. 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 3, 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 kan göras till mail rickard.n.holm@gmail.com eller innan skepparmötet. 

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om: Båttyp, Segelnummer, SRS-tal och Skepparens 

             namn. 

3.3       Anmälningsavgiften är 0 kr. 

4.         Tidsprogram 

4.1       Skepparmöte kl. 10.00 vid klubbhuset. 

            Planerad start kl. 11.20 väster om första Kummeln. 

            Prisutdelning sker vid klubbstugan snarast efter sista båt gått i mål. 

5.         Kappseglingsområde 

5.1       Kappseglingarna genomförs i Kalmarsund mellan Färjestaden och Stora Rör 

6.         Banan 

6.1       Banan är en distansbana ca15nm enligt följande: 

            Krysstart väster om första Kummeln, runda andra röda pricken utanför Kalmar 

            södra Tredningsgrund, runda grön prick väster om Masknaggen, runda 

            Masknaggen, runda åter igen samma röda prick som tidigare utanför Kalmar södra   

            Tredningsgrund därefter målgång mellan ostpricken och den norra hamnpiren i 

            Färjestaden. Banskiss finns nedan. 

7.         Priser 

7.1       Priser till 1,2 och 3 i klubbmästerskapet, priser för klubbmästare delas bara ut om 

            skepparen är klubbmedlem. 
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