
Christinehamns Segelsällskap 
Inbjudan till Klubbmästerskap 150912 
 

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

Kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S samt SRS reglerna. 

 
1.2 Tävlingen är öppen för båtar med SRS mättal, gemensam SRS-klass. 

 

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet 
för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. 

 Detta ska anmälas senast  150910. 

 

1.4 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett ”shorthanded” SRS- eller 
SRSv-mätbrev i enlighet med SRS-regel A.6.1d). 

 

1.5 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 
 

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 deltagande 
2.2      Varje deltagande 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 tävlingen. 

 

3 Anmälan 
3.1    Använd Idrottonline tävlingskalendern som du når via 

http://www3.idrottonline.se/ChristinehamnsSS-Segling/  

eller formuläret på www.crss.nu 

Kontaktperson: 

Magnus Olofsson, tel: 070-4670499  mail:  magnus86@bredband.net 

Jessica Linqvist, tel: 070-767 29 79, mail: jmlindqvist@hotmail.com 

 

3.2    Anmälningsavgift: 

Fram till 150910 150:- 

Efter 150910 200:- 

 

4 Registrering 
I CSS klubbhus lördag 150912, kl. 08:00-08:30 

 

5 Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
 

 

http://www3.idrottonline.se/ChristinehamnsSS-Segling/
mailto:magnus86@bredband.net
mailto:jmlindqvist@hotmail.com


6 Tidsprogram 
6.1    Registrering: lördag 150912. kl. 08:00-08:30 

Start lördag 150912, c:a kl. 10:00   

Efter målgång ärtsoppa & punsch samt prisutdelning i klubbhuset. 

 

7 Kappseglingsområde 
7.1   Skärgården S om Kristinehamn. 
 

8 Bana 
8.1   Distansbana om ca 15 Nm. 
 

9 Priser 
Priser till de tre första båtarna. 


