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Tävling: Sörmlandscup 3 
  Optimist grön, Optimist, E-jolle, Laser radial 
 
Datum: 14 augusti 2011 
 
Arrangör: Strängnäs segelsällskap 
 
 
1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
 
1.5 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid 

kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 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. 

 
2.4 Inskickad anmälan bekräftar att personuppgifter får publiceras på vår hemsida i 

resultatlistor med mera. 
 
 
3. Anmälan 
3.1 Anmälan görs till anmalan@strangnassegelsallskap.se  

eller via telefon 070-6059350.  
 
3.2 Ange namn, klubb, båtklass, segelnummer i anmälan. Ange om du seglar i Gröna 

optimistklassen. 
 
3.3 Anmälningsavgiften på 150 kr betalas vid registrering.  
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5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
 
6. Tidsprogram 
6.1 9:15-9:45 Registrering och utlämning av seglingsföreskrifter 
 10:00 Skepparmöte 
 11:00 Tid för första varningssignal, tre kappseglingar är planerade 
 Prisutdelning så snart dagens seglingar är avslutade. 
 
 
8. Kappseglingsområde 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Ulvhällsfjärden. 
 
 
9. Banor 
9.1 Banan är en Inner-ytter-loopsbana. 
 Optimist grön seglar en egen enklare bana. 
 
 
11. Poängberäkning 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 
 
 
För deltagande klubb gäller 

Varje deltagande klubb är skyldig att medverka i säkerhetsorganisationen. 
Rekommendation: en säkerhetsbåt på 5 startande båtar. I annat fall samordna med 
andra klubbar. OBS! Sådana båtar skall vara ansvarsförsäkrade. Sjösättning kan göras 
på vår trailerramp. 
 
Kom även ihåg separat inbjudan till läger på lördagen! 

 
 


