
 
Motala Segelklubb inbjuder härmed till distanskappsegling till Idas 
brygga (Karlsborg) den 12 augusti 2017. 
 
Kappseglingen genomförs enligt kappseglingsreglerna (KSR) och SRS. 
 
Anmälan och registrering 
Anmälan sker mellan klockan 08.00 – 09.00 den 12 augusti i MSK:s klubblokal, 
Biskopsvägen 55, Motala. 
 
Villkor för att delta 
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
Tävlande deltar 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. 
 
Tävlande medger genom anmälan att MSK får lägga ut anmälan och tävlingsresultaten 
med namn samt bilder från tävlingen på Internet. 
 
Avgift 
Avgiften är 0 kronor, genom att köpa 50/50 lotter så sponsrar du MSK och får samtidigt en 
bra vinstchans ej kopplad till resultat. 
 
Bana, startplats och tider 
Bansträckning är från Startlinjen i Tegelviken till mål vid 1:a röda pricken utanför Vanäs udde 
 
Start är planerad till kl:10:30 för båt med SRS 1,0 övriga båtar startar utifrån sitt SRS-tal så 
att första båt till Karlsborg blir vinnare. Vid anmälan meddelas gällande starttid för varje båt. 
 
Maxtiden är kl:17 för att kunna hinna till middagen kl:19. Innebär att de båtar som inte gått i 
mål kl 17 avbryter kappseglingen för att på bästa sätt ta sig till Karlsborg. 
 
SRS-grupper  

Till låga SRS, räknas SRS tal lägre än 0,90. Till höga SRS räknas SRS tal 0,90 samt högre.  
 

Båt och SRS-tabell  

 Avdrag för Segling utan spinnaker/gennaker och Shorthand besättning (1-2 
personer ombord). Anmäls vid anmälan. 

 SRS-tabell, se http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist 

 Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev uppvisas vid anmälan. 

 En båt får använda autopilot. Detta ändrar KSR 52. 
 
Grundstötning 

Båt som går på grund får använda motor och ta emot assistans för att komma loss från 
grundet (avsteg från regel i KSR). 

 
 
 

http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist


 
 
Priser 
Ett vandringspris delas ut till vinnande båt. 
Resultat kommer att presenteras på MSK:s hemsida. 
 
Förtäring 
Målet är Idas brygga i Karlsborg där gemensam middag är planerad till kl:19  
(var och en beställer och betalar sin mat) 
 
Information 
Ytterligare information samt eventuella ändringar kungörs på MSK:s anslagstavla samt på 
www6.idrottonline.se/MotalaSK-Segling/. 
 

För ytterligare upplysningar kontakta:  
Pär Gelin 0705636360 eller Anders Jarl 0729729929 alternativt E-post: pargeh@gmail.com 
eller anders.jarl@outlook.com 
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