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Lördag 13 augusti  
seglar vi våra årliga klubbkappseglingar Kräftracet och Axel Jansson minne.  

På försök slår vi ihop, tävlingarna. Vi kommer att utse en totalvinnare och två 
klubbmästare. Som fyllda 65 och rorsman deltar Du också i tävlingen ”bäste 
veteran”. I den här klassen får Du också möjlighet att göra ett avdrag i ditt 
SRS tal om Du väljer att delta med fock (se regler nedan). Priset ”Best Lady” 
delas ut till bästa kvinnliga prestation.  Efter målgång kommer det att finnas 
hamburgare att köpa till självkostnadspris. Prisutdelning snarast efter att 
resultaten är uträknade                                                                                                              

  



Regler 

1.1 Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna 2021-2024  inklusive Appendix S,                                                                                                                     
1.2 Svenska Seglarförbundets SRS -regler 2022 samt dessa seglingsföreskrifter.                                                                                                                   
1.3 SRS – tal för shorthand tillämpas inte.  
1.4 För att delta i klassen ”bäste veteran”, måste Du vara 65 år fyllda och vara rorsman. Deltagare i 
klassen, som använder fock får göra ett avdrag i sitt SRs – tal med 0,02.            
1.5 upphinnande båt får inte förhindras att passeras. Framförvarande båt håller tillbörligkurs.                                                                                                  
2 Villkor för att delta 
2.1 Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad. 
2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. 
2.3 Tävlande medger genom anmälan att SSSv/TSS får lägga ut bilder och resultat på internet. 
3 Program   
3.1 Kl.10.00-10.45 anmälan /registrering i klubbhusetpå Bubben. Pris för att delta 50 kr, betalas via Swish 
123 347 1992. 
3.2 10.45-11.00 skepparmöte i klubbhuset.  
3.3 12.00 tidigast start för första båt. 
3.4 Prisutdelning snarast, efter att resultaten är uträknade. 
Bana 
Kappseglingsområde Blacken, med start och mål utanför Bubben/Lövskär. Banbeskrivning lämnas på 
skepparmötet. Beräknad seglingstid cirka 1 ½ - 2 timmar 
Startordning/start procedur  
Båt med lägst SRS-tal startar först, därefter stigande. Med en minuts mellanrum. Varje deltagande båt 
tilldelas en starttid. 
Startlinjen utgörs av en startboj med orange flagga samt orange flagga på startbåt. 

När tiden är inne för respektive båt att starta, hålls flagga N  i lodrätt läge. Från att ha varit i 
vågrätt läge. 

 Passerar Du linjen för tidigt, visas flagga X  på starbåten, samt signal. Du blir då tvungen att vända 
om och segla över startlinjen igen. 
 
Mål utgörs av målbåt med blå flagga samt boj med orange flagga. 
 
Poängberäkning: Tid multiplicerad med båtens SRS – tal vilket ger korrigerad tid. Lägsta beräknade tid 
vinner. 
 
Priser: Pris till respektive klubbmästare, totalvinnare, Best Lady och bäste veteran, samt pris till 2:a och 
3:e pristagaren i tävlingen.  
Lycka till och välkommen ! 


