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1.  Regler  

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix UF.  

Vid eventuell konflikt mellan regler har Appendix UF företräde. 

1.2  Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller (Appendix UF) 

1.3  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. En båt som bryter mot den här 
regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt (DP).  
 

2. Villkor för att delta 

 2.1  Alla KSSS medlemmar är välkomna att delta.  KSSS Klubbmästerskap är en social 
tävling med syfte att umgås och segla. På hälsomyndighetens rekommendationer 
ansvarar deltagarna att de är friska och håller avstånd till varandra.  

2.2  Antalet team är begränsat till 18 stycken, först till kvarn gäller. Vid färre än 18 team 
kan KSSS begränsa antalet team till ett jämt antal på grund av seglingsschemat, sist 
anmälda kan därför bli uteslutna.   

2.3  Besättningen i varje team ska bestå av 4-5 personer, alla i laget ska vara KSSS 
medlemmar.  

2.4  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.  

2.5  Båtarna tillhandahålls av arrangören. Deltagande lag ska vara införstådd med att 
eventuella skador på grund av vårdlös eller felaktig hantering på båt, rigg, segel och 
annan utrustning kommer att faktureras i laget i efterhand, dock max 9 200 kr 
(självrisk) per enskild händelse.  
 

3.  Anmälan  

3.1  Anmälan och betalning sker via länken 

https://shop.ksss.se/sv/articles/70/andelssegling  
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 13 oktober.  

3.2  Priset för att delta är 1500 kr / team. I priset ingår hyra för J/70-båt samt lättare frukost 
och lunch med för alla i teamet.  

4. Registrering  

4.1  Registrering sker utanför KSSS Sjövillan på lördagen den 16 oktober, se under punkt 6. 
 

 

https://shop.ksss.se/sv/articles/70/andelssegling
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5.  Seglingsföreskrifter 

5.1  Seglingsföreskrifterna kommer att publiceras på KSSS hemsida, www.ksss.se, senast 1 
dagar innan regattan. Seglarna själva ansvarar för att skriva ut och ta med 
seglingsföreskrifter. KSSS kommer på grund av miljöskäl inte skriva ut 
seglingsföreskrifter på plats.  
 

6.  Program 

6.1  Tidsprogram 
 
Lördag den 16 oktober 
 
08.30  Registrering och samling utanför KSSS Sjövillan 
 
08.45  Skepparmöte och genomgång av seglingsschema 
 
09.00  Riggning och båtgenomgång  
 
10.15  Planerad första start 
 
11.30-13.00  Lunch serveras i Sjövillan 

16.30  Inga planerade starter efter kl 16.30 
 
17.00 - Prisutdelning 
 

7.  Tävlingsformat  

7.1  Tävlingen genomförs med ett antal korta kappseglingar i olika grupper, i en serie.  

7.2  Kappseglingarna genomförs i båtar av typ J/70 med en besättning på 4-5 tävlande 
inklusive rorsman. Ingen viktbegränsning. J/70 båtar tillhandahålls av arrangören.  

7.3  Under träning och kappsegling får inga ändringar av båtarna göras och får heller inte 
tillföras några extra beslag eller utrustning. Regler och villkor för handhavande av 
båtarna framgår av seglingsföreskrifterna. 
 

8.  Kappseglingsområde  

8.1  Regattan genomför i Saltsjöbaden, KSSS. Kappseglingsområdet beskrivs närmare i 
seglingsföreskrifterna. 
 

9.  Banan  

9.1  Banan beskrivs i seglingsföreskrifterna.  
 

10.  Protester och straff  



4 
 

 

11.  Priser  

11.1   Priser delas ut till placeringarna 1, 2 och 3. 
 

12.  Kommunikation   

12.1  Krav för alla deltagande båtar att medtag egen VHF för envägskommunikation från 
seglingsledare och domare.  

  

Datum: 2021-09-24, ändrad med ändring#1 2021-10-15 
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