
 
  

  

Inbjudan   
  

Information: Denna kappsegling är ett utbildningstillfälle för KSSS och SSF 
varför planering och genomförande kommer ske av kursdeltagarna med 
handledning.   

  

Tävling:  KSSS J/70 Spring Break 2021  

  

Datum:  25 april  

  

Tävlingens nivå: Blå 

 

Arrangör:  Kungliga Svenska Segel Sällskapet  

 

  

1.  Regler  

  

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q FR.  

  

1.2  Utombordsmotorn kan ersättas med en eller två vattendunkar med en 

totalvikt på 20 kg. Dunkarna ska förseglas och fixeras på en permanent 

plats ombord. Detta ändrar C5.3 i klassreglerna.  

 

1.3 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte 

för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under 

däck. 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  Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 

nationella myndighet. 

 

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 ska göras i Sailarena senast den 19 april.  

    

3.2  Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Efteranmälan kräver tävlingsledningens godkännande och kan 

ske fram till och med den 25 april mot förhöjd avgift, + 100 kr. 

 

  

4.  Registrering och besiktningskontroll  

  

4.1  Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast den 25 

april kl 09:30.  

 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell 

tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande. 

 

4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende 

överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén 

eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en 

anvisad plats för besiktning. 

 

4.4 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén. 
 

 

5.  Seglingsföreskrifter  

  

5.1  Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Officiella anslagstavlan 

 

5.2 Kappseglingskommittén kommer att sända information om bana, starttider, 

säkerhet m.m. på VHF kanal 67. 

 

   

6.  Tidsprogram  

  

6.1  Söndag 25 april   

                09.30 Registrering stänger 

10.00  Skepparmöte se Officiella anslagstavlan 

 11.00   Tid för första varningssignal   

  

Ingen varningssignal efter kl. 15.00. Om möjligt, kommer prisutdelning att 

ske vid KSSS klubbhus snarast efter att kappseglingarna avslutats. Om inte 

detta kan genomföras planeras prisutdelning hållas vid ett senare tillfälle i 

samband med ett KSSS-event. 

https://www.ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2021/Spring-Break-2021/
https://www.ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2021/Spring-Break-2021/


   

7. Genomförande 

 

7.1 Tävlingen är en rak serie och 5 kappseglingar är planerade. 

 

 

8. Kappseglingsområde  

  

8.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.  

 

8.2 Banan är en kryss-läns-bana. 

 

  

9. Protester och straff 

  

9.1 KSR appendix T1 gäller.   

 

  

10.  Poängberäkning  

  

10.1 Poängberäkning enligt KSR Appendix A med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 

 

10.2 KSR A5.3 gäller. 

 

10.3 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den 

sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 

  

 

11.  Priser  

  

10.1  KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för 

varje påbörjat femtal båtar, dock högst fem priser.   

  

 

12.   Media rättigheter- Upphovsrätt  

  
12.1  Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att den arrangerande 

myndigheten, deras sponsorer och av den utpekade rättighetshavare, utan 

kompensation för all framtid har rätt att använda och publicera bild-, video- 

och ljudupptagning från regattan. Detta gäller även bild-, video- och 

ljudupptagning som rapporterats av tredje person.  

 

  

Datum: 22 mars 2021 

Håkan Andersson Seglingsledare  

Christoffer Olofsson Projektledare 

  



   

 

Information  
 

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all 

övrig information om regattan, t.ex., sjösättning, bilparkering, boende och mycket 

annat.  

Frågor, kappsegling: regatta@ksss.se Clinic (lördag): hans.broman@ksss.se  

KSSS kansli: 08-556 166 80  

  

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer  

Vattentemperaturen i början av året är låg vilket medför ökat behov av tydligt 

säkerhetsmedvetande både hos tävlande och funktionärer. Vi rekommenderar 

också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första 

hjälpen utbildning eller motsvarande.   

  

  

KSSS-Hållbarhet  

Östersjön är ett känsligt hav och alla seglare, funktionärer och besökare ansvarar 

för vårt vattens hälsa. Vi är engagerade i att begränsa våra tävlingars negativa 

miljöpåverkan och vi förväntar oss att alla inblandade följer nedanstående 

riktlinjer.  

  

• Ta med din egen personliga återanvändbara vattenflaska. Om du använder 

sportdrycker, ta med dig pulverformad sportdrycksblandning för att 

användas i din återanvändbara vattenflaska.  

  

• Undvik plastpåsar eller engångsplaster. Ta med endast återanvändbara 

föremål som tygväskor och matbehållare.  

  

• Vänligen avstå från att använda tvättmedel som kan påverka 

vattenkvaliteten negativt.  

  

• Förhindra havsavfall. Håll soporna säkra ombord så det inte blåser i vattnet. 

Allt avfall ska kasseras i behållare iland.  

  

• Fyll på bränsletankar långsamt och använd absorberande dynor för att 

fånga droppar och spill. Överfyll inte bränsletanken. Försök lämna tanken 

10% tom för att bränslet ska kunna expandera när brännmedlet värms.  

Se till att din motor är väl underhållen för att undvika olja eller 

bränsleläckage. 

  

• Minska bränsleförbrukningen genom att stänga av din motor när det är 

säkert att göra det, förankra i stället för tomgång och minska hastigheterna i 

stadig takt.  

mailto:hans.broman@ksss.se

