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Hej, och hjärtligt välkommen! 
Här kan du läsa inbjudan till Sörmlandscup 3, som även är en del av våra regler. 
Läs vidare och skicka in din anmälan bums! 
 
 
Tävling: Sörmlandscup 3 – 2012 
  Optimist grön, Optimist, Zoom 8, E-Jolle, Laser radial   
 
Datum: 10 Juni 2012 
 
Arrangör: Strängnäs Segelsällskap, SÄSS 
 
 
1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
  
1.5 En tävlande som lämnat land ska ha flytväst på sig. Den här regeln gäller inte vid 

kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Detta ändrar KSR 
40 och KSR S17.2.  

 
2. För att få vara med ska... 
2.1 Ska seglaren vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. 
 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den 

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

 
 
3. Anmälan 
3.1 E-posta till anmalan@strangnassegelsallskap.se  

eller ring 070-6059350. 
 
3.2 Ange namn, klubb, båtklass, segelnummer i anmälan.  

Ange om du seglar i Gröna optimistklassen. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas vid registreringen. 

 
 
4. Registrering  
4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen. Kom innan 9:45! 
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5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna får du när du registrerar dej. 
 
 
6. Tider och sånt 
6.1 9:15-9:45 Registrering och utlämning av seglingsföreskrifter 
 10:00 Skepparmöte 
 11:00 Tid för första varningssignal, tre kappseglingar är planerade 
 
 Prisutdelning så snart dagens seglingar är avslutade. 
 
 
8. Kappseglingsområde 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Ulvhällsfjärden, utanför vår jollebas. 
 
 
9. Banan 
9.1 Optimist grön seglar en egen enklare bana, resten på en Inner-ytter-loopsbana. 
  
 
11. Poängberäkning 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR A gäller alla seglingar räknas. 
 
 
 
 
Till sist: För ledare och föräldrar 

Varje deltagande klubb behöver medverka i vår säkerhetsorganisation. 
Rekommendation: en säkerhetsbåt på 5 startande båtar. I annat fall samordna med 
andra klubbar. OBS! Säkerhetsbåtar skall vara ansvarsförsäkrade. Sjösättning kan 
göras på vår trailerramp. 
 
Kom även ihåg separat inbjudan till läger på lördagen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 21 maj 2012. 
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