
 

Svearnas Ordinarie 
Segelsällskapet Svearna inbjuder till Svearnas 
Ordinarie-kappsegling lördagen den 1 sept 2012. 
 

 
 
Klasser 
Entyp vid minst 5 anmälda.  SRS-klass 1 
(1,14-) och 2 (-1,13) resp. Klass 3 Cruising 
US (enda klass utan Spinnaker eller 
Gennaker för vilket avdrag görs).  
 
Regler 
Kappseglingen genomföres enligt gällande 
kappseglingsreglerna (KSR) appendix S samt 
gällande SRS-regler (fd LYS).  
 
Villkor för att delta 
Båt skall vara ansvarsförsäkrad. 
 
Program 
08.00-09.30 Registrering, betalning och  
erhållande av seglingsföreskrifter, ban-
beskrivning samt deltagarlistor.  
 
10.00 (tidigast) Varningssignal för dagens  
1: a start (entyp). SRS- klasser startar tidigast 
10.30. Ingen segling startas efter 13.30. 
  
Efter tävlingen arrangeras 
festligheter med dans i klubbhuset. 
 
Seglingsföreskrifter 
Seglingsföreskrifterna hämtas på 
tävlingsexpeditionen som är belägen i 
klubbhuset. Samt kommer finnas tillgängliga 
på hemsidan. www.svearna.nu  
         
Kappseglingsområde 
Banorna är belägna på Blacken. Ev. målgång 
vid Bubben för SRS-klasser. 
 

 Bana / banor 
Entyp seglar kryss-länsbana. (3 seglingar) 
SRS-klasserna seglar distansbana. 
SRS-banor anslås på anslagstavlan senast kl. 
09.00. 
 
Resultatberäkning 
I SRS- klasserna och Klass 3 Cruising US 
erhålles placering genom att seglad tid 
multipliceras med båtens SRS-tal vilket ger 
”korrigerad tid” och kortaste korrigerade 
tiden vinner. 
För entyp gäller ”Lågpoängsystemet” App 
A. 
 
Priser 
I samtliga klasser ett pris till minst var 5:e 
båt. Prisutdelning sker snarast efter 
genomförd ”Lagkappsegling”. 
 
Anmälan / upplysningar 
Anmälan senast tisdagen den 29:e aug.till: 
Fredrik, tel. 016-14 91 72, mob/sms 076-
1853324 eller bigge2244@gmail.com . Ange 
namn, klubb, båtnamn, klass, båttyp SRS-tal 
och segelnr. SRS cert skall uppvisas vid 
ankomstanmälan. 
 
Anmälningsavgift 250:- kr som betalas på 
seglingsexpeditionen. Efteranmälan mot 
förhöjd avgift. 

Segelsällkapet  Svearna  hälsar hjärtligt  välkomna  till  detta  
arrangemang.  Medtag egen förtäring till klubbhuset för knytis, senare på 
kvällen blir det dans till stereon.  
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