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1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

 
1.6 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 ändrar KSR 40 och KSR Appendix 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. MSK 
accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband 
med eller före, under eller efter tävlingen. 
2.7 Tävlande medger genom anmälan att MSK får lägga ut anmälan och tävlingsresultaten 
med namn samt bilder från tävlingen på Internet. 
 
3. Anmälan 

3.1 Anmälan görs senast 2017-05-14 till MSK på E-post: pargeh@gmail.com eller 

anders.jarl@outlook.com 

Efteranmälan kan göras fram till och med kl. 09.00 lördagen den 27 maj. 
3.2 Anmälan skall innehålla uppgifter om segelnummer, besättningens namn, klass, telefon 
och klubbtillhörighet. 
3.3 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas vid registrering. Kranlyft ingår i startavgiften. 
 
4. Registrering 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2015-05-27 kl 09.00. 
 
5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
  
6. Tidsprogram 
6.1 Program 
Lördagen 27 maj 
08.00 – 09.00 Tävlingsexpeditionen är öppen för registrering 
09.05 Rorsmansmöte 
11.00 Tid för varningssignal för dagens första kappsegling 
Söndagen 28 maj 
10.00 Tid för varningssignal för dagens första kappsegling 
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6.2 Tre (3) seglingar är planerade lördag och tre (3) seglingar är planerade söndag.  
Ingen kappsegling påbörjas efter kl 16:00 på söndagen. 
 
8. Kappseglingsområde 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Vättern med utgångspunkt från MSK klubbområde i 
Motala. 
 
9. Banan 
9.1 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 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 
kappseglingar räknas samtliga. 
 
12. Priser 
12.2 Ett pris per var femte startande kommer att delas ut. Efteranmälda ej inräknade. 
 

 
Välkommen till seglarstaden  
Motala! 
 
För ytterligare upplysningar kontakta:  
Pär Gelin 0705636360 eller Anders Jarl 0729729929 alternativt E-post: pargeh@gmail.com 
eller anders.jarl@outlook.com 
 
Utg 2017-04-30 
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