
 

 

Inbjudan 
 

Tävling: Ragata Race  

SRS-Klass kölbåtar. 

   

Arrangör: Strängnäs Segelsällskap 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

  

1.2 SRS-reglerna gäller. 

 

Båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSvmätbrevet 

för kappsegling utan spinnaker och/eller gennaker får anmälas utan sådana segel.  

 

 Båt med högst två personers besättning får ej kappsegla med ett SRS-tal eller SRSv-tal för 

“shorthandedkappsegling”.  

 

Klassbåtar får undantag från begränsningar gällande besättningsstorlek och/eller  

besättningsvikt i båttypens klassregler. 

 

Rorsman ska vara en kvinna. 

Helt kvinnlig besättning får avdrag 0,03 på SRS-tal 

 

1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 

 

1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller 

inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den 

tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig 

flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska 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 myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 

råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Anmälan 

Anmälan ska göras via mail till segel@strangnassegelsallskap.se 

Efteranmälan till skepparmötet 10:30 kan göras. 

 

3.1 Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, båttyp, srs-tal, segelnr. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 

 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna finns att läsa på strängnäs segelsällskaps hemsida. 

 

6. Tidsprogram 

6.1 Tidigaste tid för varningssignal är kl 11.30. 

. 

 

7. Genomförande 
7.1 Tävlingen genomförs då minst 3 båtar är anmälda. 

 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs i Strängnäs vid Askholmen 

 

9. Banan 

9.1 Banan är en distansbana. 

 Banan meddelas vid skepparmötet på Askhomen lördag kl 10.30 

 

11. Poängberäkning 

11.1  Handicapberäkning enligt SRS. Seglad tid x SRS-tal = beräknad tid. 

   

12. Priser 

12.1  Segrare får 2st SSS-glas samt vandringspris. 

  Utlottning av 2st SSS-glas. 

 

 


