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Inbjudan 
 

Kappsegling: Torsö Runt 2018 

 

Klasser: SRS med undanvindssegel 

  SRS utan undanvindssegel 

  SRS shorthand – 2 personer i besättningen 

  Breddklass utan resultatberäkning 

 

Datum: 2018-09-01 

 

Arrangör: Mariestads Segelklubb  

 

1. Regler 

 

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

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 

på den officiella anslagstavlan placerad vid Mariestads Segelklubbs klubbhus, 

Kajutan. 

 

1.2 Tävlingen är öppen för båtar med SRS/SRSv-tal  eller eget mätbrev. 

 

1.2.1 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 onsdagen den 29 augusti klockan 19.00. 

  

1.2.2 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för 

shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast onsdagen den 29 au-

gusti klockan 19.00. 

  

1.2.3 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller 

inte. 

 

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. 
 

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
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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 personska-

dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 

2.4 Varje båt måste ha minst 2 personer ombord. 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 29/8 på något av följande sätt: 

 mailto: anders@msksail.se 

 Anmälningslista anslagstavlan Kajutan Mariestad. 

 Telefon 0706-826489 måndagen den 27/8 klockan 18.00 – 20.00 

 

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

 Rorsman 

 Klubb 

 Båttyp 

 SRS-tal 

 Segelnummer  

 Behov av sjösättning/upptagning 

 Anmälan Hamnfest, antal. 

 

3.3 Anmälningsavgift 350 SEK betalas kontant alt. kort eller swish vid registrering-

en. Båtar som anmäler sig efter den 29/8 har en förhöjd anmälningsavgift på 

500:-. 

 

3.4 Anmälan till Hamnfesten, se bilaga, skall vara gjord senast 20 augusti, till kjell-

arne@msksail.se . Ange hur många biljetter som önskas, antalet är begränsat, 

först till kvarn gäller. Anmälan kan även ske samtidigt som anmälan till segling-

en, se 3.2. 

 

3.5 Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarförteckning 

publiceras på Internet.  

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen fredag 31/8  klockan 18.00 – 

21.00 eller lördag 1/9 klockan 06.30 – 07.00. 

 

4.2  Tävlingsexpeditionen är belägen vid MSK:s klubbhus, Kajutan. 

 

4.3 Om mätbrev finns ska detta kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

4.4 Fullständig besättningslista ska fyllas i och lämnas till tävlingsexpeditionen. 

 

4.5  Besiktningskontroller kan ske före och efter kappseglingen. 
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5. Seglingsföreskrifter 

 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1 Tid för första varningssignal ges lördag 1/9 tidigast klockan 08.55. 

 

6.2 Hamnfesten startar kl. 19:00. 

 

6.3  Prisutdelning sker under Hamnfesten, cirka kl 20.00. Seglare som inte deltar i 

festen kommer att beredas tillträde till prisutdelningen. 

 

7. Genomförande 

 

7.1 Seglingen kommer att genomföras med SRS-klasser. Kappseglingskommittén 

kommer att placera båtarna i lämpliga SRS-klasser. 

  

8. Kappseglingsområde 

 

8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet runt Torsö. 

 

8.2 Kappseglingen startas norr om Torsöbron. 

 

8.3 Banan är en distansbana på cirka 30 sjömil. 

 

9. Priser 
 

9.1 Priser till SRS-klassegrare och närmast följande placeringar på korrigerad tid. 

 

9.2 Pris till totalsegrare på korrigerad tid. 

 

9.3 Utlottning av priser till fullföljande båtar där besättningen är närvarande. 

 

 

Datum: 2018-06-27 

Namn: Krister Nilsson 

 

Övrigt: 

Enklare förtäring erbjuds vid MSK:s klubbstuga Kajutan fredag kväll 31/8. 

Bilaga   Hamnfest. 

Affisch Hamnfest. 

 

 

 

 


