
 

 

 

 

Inbjudan 

Rankingsegling 3 & Para SM för 2.4mR  
 
 
Datum: 11-12 juni 2022  
 
Plats:  Baggensfjärden, Saltsjöbaden 
 
Tävlingens nivå:  Röd 
 
Båtklass:  2.4mR 
 
Arrangör:  KSSS tillsammans med stiftelsen Skota Hem 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 

 
1.2 Båtar är undantagna att ta en straff när andra delar av båten än skrovet 

eller besättningen berör ett märke, detta ändrar KSR 31.   
 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet. 

 
2.3 Den som är ansvarig ombord och är svensk medborgare, ska ha en 

tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 
 
2.4 Deltagare i SM i Parasegling ska ha en giltig klassificering enligt den 

senaste upplagan av ”Para-Classification Rules for World Sailing” 
 
2.5 Kriterier för Minimal funktionsnedsättning gäller. 
 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 3 juni 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 700 kr och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer 
anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 
 



 

  
  

 

4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Komplett anmälan ska göras i Sailarena senast 3 juni. 

 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 
 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 
 

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på, ONB 

 www.ksss.se/Rankingsegling3_ParaSM_2.4mR 
 

 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Preliminärt tidsprogram innehåller följande hålltider:  
  
 Lördag 11 juni 
 8.00-10.00  Sjösättning 
 09.30              Registrering stänger  
 09.30  Skepparmöte 
 11.00      Tid för första start 
  
 
 Söndag 12 juni 
 10.00   Tid för första start 

15.00   Senast tid för varningssignal 
 
 Prisutdelning kommer att ske vid Skota Hem klubbhus snarast efter att 

kappseglingarna avslutats på söndagen. 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 7 kappseglingar är planerade. 
 
7.2 Tävlingen genomförs som en rak serie. 
 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Baggensfjärden och/eller Hotellviken, Saltsjöbaden 
 
8.2 Banan är en kryss-länsbana. 
 

http://www.ksss.se/Rankingsegling3_ParaSM_2.4mR
http://www.ksss.se/Rankingsegling3_ParaSM_2.4mR


 

  
  

 

9. Protester och straff 
 
9.1 Båtar är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra 

meningen i KSR 61.1a. (Det här ändrar KSR 61.1a2) 
 
9.2 Första meningen i KSR 44.1 ändras till: En båt får ta ett ensvängsstraff 

när den kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2 i samma händelse 
medan den kappseglar. 

 
9.3 KSR appendix P gäller. 

 
9.4 KSR appendix T1 gäller. 

 
10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR A5.3 gäller. 

 
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 

den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 
 

10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 
räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort. 
 

10.4 För SM i Parasegling gäller att minst tre kappseglingar ska genomföras 
för att tävlingen ska räknas som mästerskap. 
 

11. Priser 
 
11.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar, ett för varje påbörjat 

femtal båtar. 
 
11.2 Priser för Para-SM seglare kommer att delas ut i förhållande till antalet 

anmälda båtar. 
 

11.3 För utdelning av mästerskapstecken i SM i Parasegling tillämpas SSF:s 
Tävlingsreglemente 2022, kapitel 8 Mästerskap.  
 

11.4 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens 
Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. 
Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar 
efter att det svenska mästerskapet har genomförts. 

 
 
Datum: 24 april 2022, Seglingsledare Håkan Andersson 
 

 
 
Regattan är ett samarbete mellan KSSS och Skota Hem 



 

  
  

 

 

Information 
 
Sjösättning 
För sjösättning och upptagning finns en lättskött kran vid Skota Hem. Kranen 
är tillgänglig alla tider på dygnet. För information om kranen och hur den ska 
användas, vänligen kontakta: 
 
Emma Hallén på Skota Hem 08-717 39 59  
Bertil Grandinson  0708-67 54 71  
 


