
  
 
 

Inbjudan 

 
 

Stockholm Cup Lilla Banan 
 
 
Datum: 2021-06-06 
 
Plats:  Saltsjöbaden 
 
Tävlingens nivå: Grön 
 
Båtklass:  Optimist 
 
Arrangör:  Kungliga Svenska Seglarsällskapet (KSSS) 

Stockholms Seglarförbund (StSF) 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med StSF Nybörjarregler 

2021, sk ”Gröna Regler”, se separat bilaga. 
 
1.2 Direktdömning kan komma att tillämpas. Domarnas (instruktörernas) 

beslut på vattnet får inte överklagas. 
 
1.3 Flytväst är obligatoriskt. 
 
1.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder 

som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 
1.5 Deltagare och stödpersoner ska följa gällande råd och riktlinjer för att 

minska risken för smittspridning. Max en stödperson per deltagare. En 
deltagare som bryter mot denna regel kan straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt. 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Arrangören accepterar inget 

ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband 
med, före, under eller efter tävlingen. 

 
2.3 Tävlingen gäller Optimist öppen och seglaren ska vara medlem av en 

klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella 
myndighet. 

 
 



3. Anmälan och registrering 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 30/5. Länk till anmälan finns 

på Stockholm Cup - KSSS 

 
3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas i samband med anmälan. 
 
3.3 Efteranmälan är möjlig fram till registreringen 2021-06-06 kl 09:15. 

Anmälningsavgiften är då 300 kr och betalas i samband med anmälan. 
 
3.4 Före första kappsegling ska registrering ske på regattaexpeditionen. 
 
 
4. Seglingsföreskrifter och information 
 
4.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den digitala officiella anslagstavlan på, 

 Stockholm Cup - KSSS 

 
 
4.2 Kappseglingskommittén kommer att hålla ett särskilt informationsmöte för 

seglare och stödpersoner och tar då bla upp genomförandet, säkerhet 
och regler för att alla ska förstå vad som händer på vattnet. 

 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
 08:30-09:20  Registrering, säkerhetskontroll 
 09:30   Rorsmansmöte alla klasser 
 09:40  Informationsmöte för lilla banan 
 10:30  Tid för första varningssignal 
 13:00  Tid för sista varningssignal 
 Prisutdelning snarast efter genomförda kappseglingar 
 
 
6. Genomförande 
 
6.1 4 kappseglingar är planerade. 
 
6.2 Tävlingen genomförs i en rak serie och poängberäkas enligt KSR 

appendix A. Om tre eller färre kappseglingar genomförs räknas samtliga. 
 
6.3 Lunch i land efter genomförda kappseglingar. 
 
 
7. Kappseglingsområde och bana 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden i närheten av KSSS 

Saltsjöbaden. 
 
7.2 Banan är en kryss-länsbana av typ Stockholm Cup Lilla Banan. Banan 

kommer beskrivas i seglingsföreskrifterna. 
 
 

https://www.ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2021/stockholm-cup/
https://www.ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2021/stockholm-cup/


8. Protester och straff 
 
8.1 En båt som bryter mot en regel ska ta ett ensvängsstraff. 
 
8.2 Under kappseglingen kan en domare (instruktör) signalera sitt beslut till 

en båt som felat genom att peka och ropa segelnummret. Den utpekade 
båten ska då ta ett straff. 

 
8.3 Om en domare (instruktör) inte signalerar något beslut efter en protest 

kan händelsen beskrivas för domaren (instruktören) efter seglinen. 
Kappseglinskommitten kan då besluta om poängtillägg i enlighet med 
nybörjarreglerna.  

 
 
9. Priser 
 
9.1 Pris till alla startande seglare. 

 
 
10. Regler för stödpersoner 
 
10.1  Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
10.2  Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt 

anvisningar från arrangören. 
 
10.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 47 (angående säkerhet, ärlig segling 

och nedskräpning). 
 
10.4 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 

25 meter, utom när stödpersonen agerar för att hjälpa någon dem som är 
i fara (KSR 1.1). 

 
10.5 Coacher, som har fått tillstånd av seglingsledaren, får hjälpa seglare som 

har problem om seglaren ligger slutet av fältet. Då gäller inte punkten 
9.4. Arrangören samarbetar i dessa fall med klubbarnas coacher så att 
andra seglare inte störs eller påverkas i onödan av coachbåtarna. 

 
 
 
 
 
Datum: 2021-05-20 / Lena Wilton, Tävlingsledare 
 


