Inbjudan
Stockholm City regatta 2022
Datum: 2 juli 2022
Plats: KSSS Djurgårdshamn, Stockholm
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: SRS
Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS)
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

KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när
båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den
här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.3

En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i
enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet och vara minst 18 år.

2.3

Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.

2.4

Tävlingen är öppen för båtar med ett SRS-tal som lägst 0,85.

2.5

En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-tabellen eller SRS-mätbrevet för kappsegling utan
flygande segel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast den 18 juni 2022
kl 23:59

2.6

Classic Yacht definieras som båtar med skrov av trä eller stål byggda före 1968 och utan
stora avvikelser från originalritningarna, alternativt en replika eller kopia på ovanstående.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avgöra vad som kan klassas som Classic Yacht

2.7

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded
kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast den 18 juni 2022 kl 23:59.

2.8

Varje deltagande båt ska vara utrustad med VHF, en hink med handtag, en
kompass, ett ankare, en livboj, en 15-25 meter lång kastlina (minst 6 mm diameter),
en kraftig vass kniv lätt åtkomlig i sittbrunn och på däck, varje besättningsmedlem
ska ha en flytväst med visselpipa. Om båten har bränsle/gasol ska en lättillgänglig
brandsläckare finnas.

2.9

Deltagande båt ska acceptera att ta med en fotograf/journalist eller annan person ombord,
utsedd av tävlingsledningen, under del av eller hela tävlingen. Sådan person räknas ej in i
besättningsvikten.

2.10 Deltagande båt ska acceptera att bära, av tävlingsledningen tillhandahållen, positionsoch/eller kamerautrustning på anvisad plats ombord. Sådan utrustning ska vara påslagen
under hela tävlingen
2.11 Minimikrav på besättningsantal är två personer.
2.12 Båtar från Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande från Ryssland eller Belarus, får
inte delta (se tävlingsreglemente 2022 punkt 1.3.13). En båt med tävlande från Ryssland
eller Belarus kommer avvisas enligt KSR 76.1
3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena senast den 15 juni 2022.

3.2

Anmälningsavgiften betalas i Sailarena i samband med anmälan.
Båtlängd
< 37 fot
≥ 37 fot

Avgift
600 kr
800 kr

Avgift vid efteranmälan
900 kr
1100 kr

3.3

Om avanmälan görs senast 18 juni 2022 före tävlingen betalas anmälningsavgiften tillbaka
med avdrag för en administrationsavgift på 300 kr.

3.4

Efteranmälan kräver tävlingsledningens godkännande och kan ske fram till och med den 30
juni 2022 kl. 23:59 mot förhöjd avgift.

3.5

Ändring av mätetal i registrerat giltigt mätbrev accepteras ej efter 30 juni 2022 om det inte
gäller mät protest eller justerat underlag från mätkontoret. Detta ändrar KSR 78.2.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast den 1 juli 2022 kl.
20:00.

4.2

Den som är ansvarig ombord 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

5.2

Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, starttider,
säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås på den officiella anslagstavlan

.
6.

Tidsprogram

6.1
Fredag 1 juli
18:00

Skepparmöte i samband med invigningen av Gotland Runt
Stora scenen KSSS Djurgårshamn

Lördag 2 juli
10:55

Tid för första varningssignal

18:00

Prisutdelning på Djurgården, Stockholm

7.

Genomförande

7.1

Kappseglingen genomförs som en distanskappsegling i Stockholms inre skärgård.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingen startar i närheten av Fjäderholmarna och banan går via några av de
närbelägna öarna, in mot Stockholm till målgången som är i närheten av Kastellholmen.
Banan beräknas ta cirka tre timmar att segla.

8.2

Banorna som kan komma att användas beskrivs i de kompletterande seglingsföreskrifterna
som kommer publiceras på hemsidan. Beslut om vilken bana som kommer att användas
fattas utifrån prognostiserat väder och meddelas på skepparmötet

8.3

Båt som kappseglar får inte passera in i område som enligt länsstyrelse eller annan
myndighet är kungjort såsom tillträde förbjudet, förbjuden passage eller motsvarande.
Sådant område räknas som hinder enligt definition i KSR.

9.

Protester och straff

9.1

KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % tillägg på seglad tid.

10.

Poängberäkning

10.1 Resultaten beräknas enligt Tid på Tid.
11.

Priser

11.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar, ett pris för varje påbörjat femtal båtar
upp till max åtta priser.
11.2 Utöver SRS-priser kommer priser till bästa Classic, doublehanded, multihull samt entyp
med fler än sju deltagande båtar att delas ut.

Datum: 1 juni 2022

