
Inbjudan till Kalmarsunds Mästerskap 2013 
 

Tävling:      Kalmarsunds Mästerskap  

Datum: 2013-08-31 

Arrangör: Borgholms Båtklubb 

  

1. Regler 

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierad i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. 

1.2  SRS reglerna 2013 gäller. 

1.3 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 och KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln 

kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 

2. Villkor för att delta 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är 

ansluten till SSF.  

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 

3.1 Anmälan ska göras senast: 2013-08-31 till Rickard Holm 070-5412356 eller  

 anmalan@borgholmsbatklubb.se 

 3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om Namn, Adress, Telefon, Båttyp, 

 Segelnummer, SRS-tal och klubb. 

3.3  Anmälningsavgiften är 200 SEK och betalas genom bankgiro 5316-5551 

eller på plats 

  

4. Registrering och besiktningskontroll 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen(klubbstugan) senast 1 

timmar före första start. 

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 

  

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

  

6.  Tidsprogram 

6.1 Lördagen 31 september 

 10:55  Varningssignal för dagens första kappsegling. 

 ca17:00  Prisutdelning för Kalmarsunds Mästerskap. 

6.2 Fyra kappseglingar är planerade att genomföras. 



  

7. Kappseglingsområde 

7.1 Kappseglingarna genomföras i vattnen utanför Borgholm. 

  

8. Banan 

8.1 Banan är en kryss-läns-bana utanför Borgholm. 

  

9.  Poängberäkning 

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre 

eller färre kappseglingar räknas samtliga. 

  

10.  Priser 

10.1  Priser delas ut för första andra och tredje placering. 

 

Välkomna 


