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1. Regler
1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

(KSR) och med appendix S.
1.2 Klassreglerna för Standardbåtar, Klassbåtar samt Mätbrevsbåtar i enlighet med

reglerna för Liros SRS C
1.3 Vid tävlingar med handikapp

för reklam.
1.4 Alla båtar ska enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam genom en dekal från

Salt & Sill.

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.

arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Minst två (2) personer skall ingå i besättningen, varav en (1) skall ha fyllt 18 år.
2.5 Kopia på giltigt mätbrev skall

detta krävs i enlighet med

3. Anmälan
3.1 Anmälan skall göras på

kan göras via samma hemsida t.o.m. 19
tävlingsexpeditionen. Frågor gällande anmälan kan ställas till christina.grimpe@telia.com

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:
 Rorsmans namn adress
 Båttyp, segelnummer
 Segelsällskap som rorsman segla
 SRS. (Om båt avser att kappsegla utan spinnaker/gennaker

tävlingsledningen senast
3.3 Anmälningsavgiften är SEK 3

4. Registrering och mä
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen
4.2 Om en båt har SRS Mätbrev ska

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram
6.1 18.30-20.30 Registrering

07.30-09.00 Registrering
09.00 Skepparmöte vid
09.50 Varningssignal. Signalflagga för aktuell bana visas.

Prisutdelning vid
gång och efter protesttidens utgång.

Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna
KSR) och med appendix S.

Standardbåtar, Klassbåtar samt Mätbrevsbåtar i enlighet med
Liros SRS Cup, nord och syd och för Westside Cup gäller

Vid tävlingar med handikapp- och respitregler ska tävlande följa SSF:s

Alla båtar ska enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam genom en dekal från

delta
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

oner skall ingå i besättningen, varav en (1) skall ha fyllt 18 år.
a på giltigt mätbrev skall finnas på SSF:s hemsida senast fredagen den 27 maj 2011

het med reglerna för SRS– 2011.

å stss.se senast den 21 maj 2011. Därefter gäller efteranmälan,
samma hemsida t.o.m. 19.00 den 26 maj, därefter kan

Frågor gällande anmälan kan ställas till christina.grimpe@telia.com
Anmälan ska innehålla uppgifter om:

Rorsmans namn adress, mobilnummer och e-postadress
segelnummer, och båtnamn

Segelsällskap som rorsman seglar för och som är anslutet till Nationellt Seglarförbund.
. (Om båt avser att kappsegla utan spinnaker/gennaker skall detta meddelas

tävlingsledningen senast den 21 maj 2011 för att kunna erhålla 0,03 reducerat
är SEK 350,-. Efteranmälan är SEK 600,- (bankgiro 877

Registrering och mätkontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen på Salt och Sill senast 09

Mätbrev ska detta visas upp innan en båt kappseglar

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

Registrering den 27 maj
Registrering den 28 maj
Skepparmöte vid restaurang Salt och Sill
Varningssignal. Signalflagga för aktuell bana visas.
Prisutdelning vid Stenungsunds SS så snart som möjligt efter mål
gång och efter protesttidens utgång.

Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Standardbåtar, Klassbåtar samt Mätbrevsbåtar i enlighet med SRS– 2011,
gäller

och respitregler ska tävlande följa SSF:s licensbestämmelser

Alla båtar ska enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam genom en dekal från

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
eller personskador som någon

oner skall ingå i besättningen, varav en (1) skall ha fyllt 18 år.
finnas på SSF:s hemsida senast fredagen den 27 maj 2011 då

Därefter gäller efteranmälan, som
maj, därefter kan efteranmälan göras på

Frågor gällande anmälan kan ställas till christina.grimpe@telia.com

Nationellt Seglarförbund.
skall detta meddelas

hålla 0,03 reducerat SRS tal
bankgiro 877-9258)

senast 09.00 den 28 maj.
visas upp innan en båt kappseglar. Se 2.5

Varningssignal. Signalflagga för aktuell bana visas.
å snart som möjligt efter mål



7. Genomförande
7.1 Båtarna delas in i startgrupper enligt

Grupp II, SRS 1,10-1,2

8. Kappseglingsområde
8.1 Start på Klädesholmen

Hakefjorden och mål utanför Stenungsunds Segelsällskap

9. Banan
9.2 Banan anslås på anslagstavlan och meddelas vid sk

för den långa banan och 20

10. Poängberäkning
Beräkning sker enligt omvänt
SRS-tal startar först, därefter följer en successiv start. Båtarna beräknas alla komma i mål
samtidigt. (Den båt som fö
kan komma att ske.

11. Priser
11.1 Vandringspris delas ut till totalsegraren.

i varje klass. Tröjor delas ut
prisutdelningen.
Ett gemensamt vandringspris till bästa båt i
vid prisutdelningen för

Datum: 2011-03-11

EFTER MÅLGÅNG

Vi börjar på Klädesholmen på fredag kväll hos vår huvudsponsor.
det bra att boka bord. Hamnplatser finns på Mossholmens Marina
gästbryggan och i mån av plats på Salt & Sill
Efter målgången blir det en sto
också! Vi ordnar som tidigare
stela höfter efter en lång dag på havet!
OBS! Grillbiljetter köper Du vid anmälan eller vid regi

Kom och ha roligt före, under och efter seglingen

Båtarna delas in i startgrupper enligt SRS - 2011 grundstandard. Grupp I,
1,24. Grupp III SRS 1,25 och uppåt.

Kappseglingsområde
Start på Klädesholmen utanför Salt och Sill, Hjärteröfjorden, Marstrandsfjorden

utanför Stenungsunds Segelsällskap.

Banan anslås på anslagstavlan och meddelas vid skepparmötet. Total banlängd ca 25
för den långa banan och 20-25 M för den korta banan.

Beräkning sker enligt omvänt SRS i 3 klasser. Det blir en ”jaktstart” där båtar
tal startar först, därefter följer en successiv start. Båtarna beräknas alla komma i mål

båt som först går i mål vinner, 2:an blir 2:a o.s.v. Om

is delas ut till totalsegraren. Pris delas dessutom ut till de tre främsta båtarna
Tröjor delas ut och sponsorpriser lottas ut till seglare som deltar vid

vandringspris till bästa båt i Pater Noster Race och Hermanö Runt
prisutdelningen för Hermanö Runt.

HUVUDSPONSOR

på Klädesholmen på fredag kväll hos vår huvudsponsor. Önskar du äta på fredag kväll går
. Hamnplatser finns på Mossholmens Marina, mitt emot tappen och på

och i mån av plats på Salt & Sill.
Efter målgången blir det en stor och härlig grillbuffé för endast 100 kr. Dryck

tidigare med ”live music” så att den som vill kan få möjlighet att mjuka upp
efter en lång dag på havet! Vi satsar som alltid på en toppen kväll

r Du vid anmälan eller vid registreringen.

Kom och ha roligt före, under och efter seglingen

Grupp I, SRS t.o.m.1,09.

Marstrandsfjorden,

epparmötet. Total banlängd ca 25-30 M

blir en ”jaktstart” där båtar med lägst
tal startar först, därefter följer en successiv start. Båtarna beräknas alla komma i mål

rst går i mål vinner, 2:an blir 2:a o.s.v. Omräkning av resultatet

Pris delas dessutom ut till de tre främsta båtarna
till seglare som deltar vid

Pater Noster Race och Hermanö Runt delas ut

Önskar du äta på fredag kväll går
, mitt emot tappen och på

ryck finns naturligtvis
så att den som vill kan få möjlighet att mjuka upp

på en toppen kväll tillsammans.

Kom och ha roligt före, under och efter seglingen!


