
 

 

Christinehamns Segelsällskap 
Inbjudan till Picasso Cup 180606. Öppen regatta med 

tre banseglingar. Seglingen ingår i VVSF SRS cup. 
 
 

1 Regler 
1.1 Tävlingen genomförs med tillämpning av reglerna 

så som de är definierade i Kappseglingsreglerna 

(KSR)  med med standardseglingsföreskrifter 

Appendix S, SRS reglerna samt kompleterande 

seglingsföreskrifter som delas ut vid registrering. 

  

1.2 För deltagare i Vänerserien gäller även regler för 

Vänerserien (finns på Värmland Västergötlands 

seglarförbunds hemsida www.vvsf.se). 

 

1.3 Tävlingen är öppen för kölbåtar med giltigt SRS-

tal. Om startfältet blir stort nog delas det upp i två 

SRS klasser, annars blir det bara en klass. Gränsen 

mellan högre och lägre SRS klass fastställs när 

startlistan upprättas. 

 

1.4 Båtar får delta med SRS-tal utan flygande segel om 

detta anmäls före den ordinarie anmälningstidens 

utgång. 

 

1.5 Båtar med shorthanded besättning får segla med 

shorthanded SRS-tal om detta anmäls före den 

ordinarie anmälningstidens utgång. 

 

1.6 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF 

Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen 

av arrangören. 

 

2 Villkor för att deltaga 
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. 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 
      Använd formuläret på www.crss.nu 

      Kontaktperson: Per Åberg 

      Telefon:  0705169262  

                e-post:    per.aaberg@telia.com 

 Anmälningsavgift: 

 Fram till och med 180603 250:- 

 Efter                      180603 300:- 

Vid behov av kranlyft - kontakta ovanstående för 

information. 

 

4 Registrering 
I CSS klubbhus lördag 180606 kl. 08:00-08:30. 

 

5 Seglingsföreskrifter 
Seglingsföreskrifter delas ut vid registrering. 

 

6 Tidsprogram 

Första seglingen: 

Första varningsignal 180603 kl.9:55 

Andra seglingen: 

start c:a 30 min efter sista båts målgång i 1:a segl. 

Tredje seglingen: 

start c:a 30 min efter sista båts målgång i 2:a segl. 

Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång. 

 

7 Genomförande 

Tre seglingar är planerade. 
 

8 Mätkontroll 
Anmälda båtar skall finnas tillgängliga vid CSS 

bryggor för kontroll i samband med registrering 

 

9 Seglingsområde 
Seglingen genomförs söder om Vålön. 

 

10 Banor 

Kryss-läns banor. Banlängd avpassas för att seglad tid 

för första båt skall bli cirka 45 min.  

 

11 Poängberäkning 

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den 

avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas 

samtliga. 
 

12 Priser 

Priser till de tre första i varje klass 

 

Övrigt 
Enklare seglarbuffé direkt efter målgång. Föranmälan i 

samband med registrering

 

http://www.vvsf.se/
http://www.crss.nu/

