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Inbjudan 
 
Kappsegling: KSSS Höstmix ”Shorthanded med mixad besättning” 
 
Plats:  Saltsjöbaden 
 
Klasser: SRS Shorthanded (två personer ombord) med mixad besättning  
 
Datum: 16 september 2017 
 
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet 
 

Deltagarantalet är begränsat till 20 tävlande båtar. Vid fler anmälda än 20 får ti-
dig anmälan förtur. 

 
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 
på den officiella anslagstavlan placerad vid KSSS klubbhus, Saltsjöbaden.  

 
1.2 Tävlingen är öppen för båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal lägst 0,79. 

 
1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller 

SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel får anmälas utan sådana se-
gel. Detta ska anmälas senast den 8 september kl 12:00.  

 
1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 
 

1.5 Ombord på tävlande båtar ska det minst finnas en hink med handtag, en kom-
pass, en lättillgänglig brandsläckare, ett ankare, livboj, en 15–25 meter lång 
kastlina, en kraftig, vass kniv lätt åtkomlig i sittbrunn och på däck. Varje besätt-
ningsmedlem ska ha en flytväst med visselpipa. Detta ersätter Svenska Seglar-
förbundets föreskrift i AppS 1 gällande flytutrustning. 
 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. 
  
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för 
i samband med eller före, under eller efter regattan. 
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3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast den 8 september till KSSS på  www.ksss.se. Efteran-

mälan kräver tävlingsledningens godkännande och kan ske fram till och med den 
15 september mot förhöjd avgift. 
 
Ändring av mätetal i registrerat giltigt mätbrev accepteras ej efter 8 september 
om det inte gäller mätprotest eller justerat underlag från mätkontoret. Detta änd-
rar KSR 78.2. 

  
3.2 Anmälningsavgiften är 1 100 kr och inkluderar två platser vid regattamiddag på 

Grand Hotell Saltsjöbaden på lördagskvällen (mat, ej dryck). 
  

Avgiften betalas samtidigt med anmälan. Anmälan efter den 8 september sker till 
förhöjd avgift med 400 kr. 
 

3.3 Deltagarantalet är begränsat till 20 tävlande båtar. Vid fler anmälda än 20 får ti-
dig anmälan förtur. 
 

 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Saltsjöbaden eller till KSSS 

Race Office, regatta@ksss.se/ 070-3065157 senast lördagen den 16 september 
kl. 10.00.  
 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. Maila in aktuellt SRS-
mätbrev eller aktuellt båtdatablad (om din båttyp finns i SRS-tabellen) till KSSS, 
regatta@ksss.se senast den 8 sep. Skriv ”SRS_KSSS_Indian_Heat” i ämnesra-
den. Aktuella mätbrev och båtdatablad hittar du på www.svensksegling.se/forba-
tagare/.  

 
4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instru-
era en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Lördag 16 september 

09:00-10:00 Registrering på tävlingsexpeditionen i Saltsjöbaden eller 
enl punkt 4 ovan. 

10:00   Skepparmöte 
11:00   Starten öppnar 
ca. 15:00 Målgång 
 Aftersail vid Sjövillan KSSS, Saltsjöbaden direkt efter 

seglingarna. 
18:00   Regattamiddag, Grand Hotel Saltsjöbaden 
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6. Genomförande 
 
6.1 Regattan genomförs som shorthanded distanskappsegling med jaktstart. Banan 

beräknas ta 3 – 4 timmar att segla. 
 
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs i närheten av KSSS Saltsjöbaden.  
 
 
8. Banan 
 
8.1 Banan går via några av de närbelägna fjärdarna och öarna utanför Saltsjöbaden 

och markeras med fasta märken, öar eller utlagda bojar. Banan kan komma att 
avkortas och beskrivs närmare i seglingsföreskrifterna. 

 
8.2 Banorna som kan komma att användas beskrivs i seglingsföreskrifterna och pub-

liceras på KSSS hemsida www.ksss.se ca en vecka före start. Beslut om vilken 
bana som kommer att användas fattas utifrån prognostiserat väder och meddelas 
senast på skepparmötet. 

  
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR Appendix T1 gäller.  
 
9.2 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 

10 % tillägg på seglad tid. 
 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1  Resultatet beräknas som omvänd SRS, tid-på-tid. 
 
 
11. Priser 
 
11.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett för varje påbör-

jat femtal båtar. 
 

 
1 juli 2017 
Håkan Andersson 
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Information 
KSSS Höstmix arrangeras tillsammans med KSSS Indian Heat Regatta by TMF Group. 
 
Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se.   
  
Frågor kring tävlingen besvaras av regatta@ksss.se eller KSSS Kansli 08-556 166 80 
 
 
Hamnplatser 
Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamn i Saltsjöbaden under peri-
oden 15-17 September. 
 
För förfrågningar och bokningar av plats i Gästhamnen sker till hamnvakterna på tele-
fon 070-678 41 86 eller via e-post: marinan@ksss.se. Uppge att ni skall delta på KSSS 
Höstmix. 
Under sommarsäsongen ca: (1/6-30/8) finns våra hamnvakter på plats kl. 08:00-22:00 
varje dag. 


