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Datum: 2/6 – 3/6 2018 

 
Arrangör: Motala Segelklubb 

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

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföre-
skrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den offici-
ella anslagstavlan placerad vid Motala  
Segelklubbs klubbhus. 

 
1.2 Klassregler för Rival 22 respektive H-båt gäller 
  
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. Den arran-

gerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 
3.  Anmälan 
3.1  Anmälan görs senast 2017-05-14 till e-post: anders.jarl@outlook.com 

Efteranmälan kan göras fram till och med kl. 09.00 lördagen den 2 juni. 
3.2  Anmälan skall innehålla uppgifter om segelnummer, besättningens namn, klass, tele-

fon, mailadress och klubbtillhörighet. 
3.3  Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas vid registrering hest via Swish. Kranlyft ingår i 

startavgiften. 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.2 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseg-

lingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möj-
liga tillfälle. 

 
4.3 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  
 kappseglingskommittén.  
 
5.1  Tidsprogram 

Lördagen 2 juni 
08.00 – 09.00 Tävlingsexpeditionen är öppen för registrering 
09.05 Rorsmansmöte 
11.00 Tid för varningssignal för dagens första kappsegling 
Söndagen 3 juni 
10.00 Tid för varningssignal för dagens första kappsegling 

 Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande 
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5.2  Tre (3) seglingar är planerade lördag och tre (3) seglingar är planerade söndag.  

Ingen kappsegling påbörjas efter kl 16:00 på söndagen. 
 
7. Kappseglingsområde 
7.1 Kappseglingarna genomförs på Vättern med utgångspunkt från MSK klubbområde i 

Motala. 
  
8. Banan 
8.1 Banan är en Kryss - länsbana med startlinje - mållinje (enligt S11.1) ca 1/3 upp från 

länsmärket, anpassas så det tar ca 45 minuter att segla. 
  
10. Poängberäkning 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 
 
11. Priser 
11.2 Ett pris per var femte startande kommer att delas ut. Efteranmälda ej inräknade. 
 
12. Regler för stödpersoner 
a)   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.. 
 
 
Datum: 2018-02-20 
 
Namn: Anders Jarl 


