
Inbjudan till Klubbmästerskap i C55 Sprint 

för Västmanland och Sörmland, Lördag 13 oktober 
 

 
 
Tävling: Klubbmästerskap i C55 Sprint för Västmanland och Sörmland. 
Datum: 2012-10-13, Lördag  
Arrangör: Västmanlands- och Sörmlands Seglarförbund, samt Jollekappseglarna Västerås.  
 

1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglings-

reglerna (KSR). 
 
1.2 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 änd-
rar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protest-
kommittén 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 nation-

ella myndighet. 
 
2.2 N/a 
 
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. 

 
2.4 Deltagarantalet är begränsat till 18 besättningar. 
 
2.5 Skepparen ska ha kvalificerat sig genom att vara av utvald klubbrepresentant av den egna 

klubbens styrelse för att delta i klubbmästerskapet i sprint. Skepparen skall vara medlem i den 
klubb som utvalt skepparen. Minst skeppare från varje segelklubb ansluten till Svenska Seglar-
förbundet i Västmanland och Sörmland kommer att ges möjlighet att delta i tävlingen. Över-
blivna platser kommer i första hand erbjudas ytterligare en skeppare per klubb från de tre klub-
bar som ställer upp med C55 båtarna (JKV, Svearna, OXSS). Ytterligare platser lottas ut till 
klubbar som anmält intresse om att skicka ytterligare skeppare, dock max två skeppare per 
klubb om antalet anmälda skeppare överstiger antalet platser.  

 



2.6 För att ha rätt att delta ska besättningen vara anmäld, betala startavgiften, registrera sig och lämna 
deposition på 2000 kr. Depositionen är den maximala självrisken en besättning måste betala för en 
skada. 

 

3. Anmälan 
3.1 Anmälan ska göras senast fredag 5 oktober till bjorn.sandberg1@gmail.com  
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om namn på klubben, skeppare och besättning, telefonnummer 

och e-postadress till skeppare, samt bekräftelsen att klubbens styrelse har beslutat att anmäla 
skepparen.  

 
3.3 Anmälningsavgiften är 500 kr per besättning. Information om hur anmälningsgiften skall betalas 

ges senare till de besättningar som ges plats att delta i tävlingen.  
 

4. Registrering 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 13 oktober kl 09.15 på Öster Mälar-

strands Krog & Café, Strandtorget 1, Framnäs, Västerås. Restaurangen ligger bredvid Jollekapp-
seglarna Västerås klubbhus.  

 

5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 
6.1 Program lördag 13 oktober 
 08.30 – 09.15 Registrering  
 09.30 Skepparmöte 
 10.00 Tid för första varningssignal 
 Ca 17.00 Prisutdelning, eller snarast efter finalen är genomförd.  
  

7. Tävlingsformat 
7.1 Tävlingen genomförs som sprint i sex st C55-båtar, vilket innebär ett antal korta kappseglingar 

på ca 15 minuter där poängen i samtliga seglingar i grundomgången läggs ihop för att få fram 
ett resultat. Varje deltagare genomför totalt minst tre kappseglingar, men inte mer än sju. Varje 
besättning kommer segla minst tre seglingar i grundomgången, men vi hoppas kunna genom-
föra fyra seglingar i grundomgången. De 12 bästa, av 18 besättningar, går till två semifinaler 
med 6 besättningar per semifinal. De två bästa i semifinalen direktkvalificerar sig till finalen. 
Ett återkval seglas för de som kommit på platserna 3-5 i respektive semifinal. De två bästa i 
återkvalet kvalificerar sig till finalen. Finalen avgörs i ett race med sex besättningar. Tävlings-
ledningen har möjlighet att ändra formatet om väder, vind och tid inte möjliggör planerat for-
mat.  

 
7.2 Tävlingen genomförs i sex båtar av typ C55, med en besättning på 2-3 personer inkl skeppare. 
  
7.3 6 st båtar, av typ C55, tillhandahålls av arrangören. Mer info om C55 på 

http://www.c55sweden.org  
 

8. Kappseglingsområde 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Inre Västeråsfjärden, strax utanför Öster Mälarstrands Krog & 

Kafé, Framnäs. Banan kommer läggas så nära land som möjligt för att publik och seglare skall 
kunna följa tävlingarna från land.  

 

9. Banan 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana. 



 

10. Protester och straff 
10.1 Med avvikelse från reglerna i KSR del 5, avdelningarna A och B, kommer kappseglingarna att 

dömas direkt av domare på vattnet och en protestkommitté enligt ett förfarande som anges i seg-
lingsföreskrifterna. 

 
10.2 Domarnas och protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.5 inte  

överklagas. 

 

11. Priser 
12.1 Priser kommer att delas ut till minst platserna 1-3, samt utlottning av ev. ytterligare priser. 
 
Datum: 2012-09-26,  
För frågor kontakta: Björn Sandberg, 0706-492367, bjorn.sandberg1@gmail.com 
 

Karta 
http://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&hl=sv&msa=0&msid=102708016317535833812.00048ebcf08
41ff9f9b2a&ll=59.598348,16.593862&spn=0.009197,0.026286&z=16  

 


