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Inbjudan till Svenskt mästerskap i C55
Kappsegling:
Datum:
Arrangör:
Plats/Bas:
1.

Svenskt mästerskap i C55
27-29 Augusti, 2021
Segelsällskapen i Västervik
Slottsholmen, Västervik

Regler

1.1.

Kappseglingarna 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,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som
kommer att finnas på den officiella anslagstavlan på hemsida
(www.smregatta.se).

1.2.

Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra
reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3.

Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av regeringen
och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin samt de
anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskommittén.
En tävlande som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner
lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

2.

Villkor för att delta

2.1.

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla
kraven i World Sailing Regulation 19. Både svenska och utländska deltagare är
välkomna att deltaga. Titeln Svensk Mästare kan dock endast erövras av tävlande
som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de
senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med
flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %)
uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela
besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte
uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

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 arrangerande myndigheten 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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2.4.

Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från tävlingen kommer att
publiceras på internet. Genom att anmäla sig till regattan ger deltagaren sitt
medgivande till detta.

3.

Anmälan

3.1.

Anmälan ska göras senast 31 juli.
Efteranmälan kan göras t.o.m 20 augusti, mot förhöjd avgift (2500kr).
Anmälan ska göras via hemsidan. (www.smregatta.se).

3.2.

Anmälan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter om:
- Kontaktuppgifter till skeppare
- Segelnummer
- Namn och nationalitet på samtliga besättningsmedlemmar
- Klubb där skepparen är ansluten

3.3.

Anmälningsavgiften är 2000 kr
Anmäl Er redan nu. Vi vill gärna för planeringens skull få med en så komplett
startlista som möjligt. Startavgiften behöver vara oss tillhanda senast den 31 juli.
Inbetalning sker till Bankgiro 5139-6802 (Westerviks Segelsällskap). Uppge
Namn, Båtklass och Segelnummer.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1.

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen den 26:e augusti, mellan klockan:
16.00 - 20.00.

4.2.

Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3.

Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets
föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten
kappseglar.

4.4.

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera
en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5.

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.

4.6.

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.
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5.

Tidsprogram

5.1.

Torsdag 26:e augusti
15.0016.00-

Tidigast möjliga ankomst
Möjlighet till sjösättning och registrering

Fredag 27:e augusti
08.00-10.00
09.00-11.00
11.00
13.00
Aftersail

Sjösättning mha kran och ramp
Registrering
Tune-up
Första start, 3 seglingar planerade

Lördag 28:e augusti
10.00
Första start, 5 seglingar planerade
Regatta middag

Söndag 29:e augusti
10.00
Första start, 3 seglingar planerade
Prisutdelning

6.

Genomförande

6.1.

Alla kappseglingar under dagen är planerade att genomföras utan mellanliggande
insegling.

7.

Kappseglingsområde

7.1.

Kappseglingarna kommer att genomföras på Lucernafjärden. Se dokument
”Praktisk info” på hemsidan för vidare information.
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8.

Banan

8.1.

Banan är en kryss/länsbana.
Banan presenteras utförligare i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

9.

Protester och straff

9.1.

KSR Appendix P gäller men ändras så att P2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”andra
gången” till ”andra gången och ytterligare gånger”.

9.2.

KSR Appendix T1 gäller.

9.3.

Krav på en protest. Detta är ett tillägg till KSR 61.1a: För att en protest skall vara
giltig, ska den protesterande informera kappseglingskommittén så fort som det är
praktiskt möjligt efter det att den gått i mål eller utgått om sin avsikt att
protestera, och mot vilken båt protesten är riktad.

10.

Poängberäkning

10.1. Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga.
Vid 4-7 genomförda kappseglingar räknas en kappsegling bort.
Vid 8-10 genomförda kappseglingar räknas två kappseglingar bort.
10.2. Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen skall räknas som
mästerskap.

11.

Priser

11.1. RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt
1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i miniatyr till
tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något
mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de
tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive
tredje bäst placerade tävlande som uppfyller kraven i SSF:s Tävlingsreglemente
punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons. Mästerskapstecken och
mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar
och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.
11.2. 1 pris till besättning per var 5:e startande båt.
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12.

Regler för stödpersoner

12.1.

Stödpersoner ska följa SSFs säkerhetskodex.

12.2. Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt
anvisningar från arrangören.
12.3. Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.
12.4. Då båtar kappseglar får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter,
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Datum: 2020-11-23
Reviderad: 2021-02-10

Övriga upplysningar:
Mikael Albinsson
Epost: ungdom@wikingarna.com
Telefon: 0738-18 97 96

Bekymmer med anmälan eller annat som berör hemsidan?
Kontakta: Jakob Elmerfjord, jakob@elmerfjord.com
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