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Även i år samarbetar vi med Liros på 
SRS cuperna. Västkustens Seglar-
förbund vill i och med cuperna främja 
kappsegling i kölbåt. 
Cuperna indelas i tre geografiska  områ-
den, med möjlighet för seglarna att delta 
i samtliga cuper. Ambitionen är att fler 
skall börja kappsegla, samt att de som 
tidigare har kappseglat  i cuperna deltar 
på fler delseglingar. Väl mött på kapp-
seglingsbanorna 2017!

Reglerna är enkla:
Varje segling arrangeras av en klubb 
med klubbens egen organisation och 
tradition. 
Varje segling ingår sedan som en del-
segling i cupen. Placeringar ger poäng 
enligt lågpoängsystemet.

Klasser
Cupen är öppen för alla båtar med giltigt 
SRS-tal och alla båtar seglar i en klass.
Arrangören rekommenderas att genom-
föra seglingarna enligt omvänd SRS (fd 
SYL) dvs att startordningen görs med 
hänsyn till de mindre båtarna först

Information till deltagarna
Resultat och annan information anslås 
på VKSF hemsida. Särskild inbjudan och 
seglingsföreskrifter utformas av respek-
tive arrangör.

Krav på deltagande
Båten och dess utrustning skall följa 

NORDCUPEN

20 maj  Pater Noster Race, TJSS/STSS 
27 maj  Kostervalsen, SMSS 
3 juni  Orust Runt, SSVÄ 
10 juni   Lysekil Race, LSSG 
8 juli    Leröy Smögen Race, SYC 
15 juli    Väderöarna Runt, SSN 
16 juli    Grebbestad Race; BJK 
30 juli Kärringö Race, SSSS 
5 aug Hermanö Race, HKSS 
26 aug Uddevalla Regattan, SSVÄ

 
MELLANCUPEN

13 maj Stora Oset Race, BKSS 
20 maj Pater Noster Race, TJSS/STSS 
20 maj Framnäs valsen, SS Fram 
3 juni Trubaduren Race, LdSS 
11 juni Nordön Race, KMS Nordön 
5 aug Hermanö Race, HKSS 
11-12 aug  GBG Open Sea Race, GQSS 
9 sept Höst Knalten, LdSS 
16 sept Sista Chansen, BKSS

 
SYDCUPEN

3 juni Fragancia Cup, HaSS 
10 juni Hallandsseglingen, TäBS 
17 juni Tylön Runt, HaSS 
26 aug Krabbseglingen, SKaSS 
2 sept Vendelsö Runt, HaSS 
9 sept Lappen Cup, HaSS   

SRS reglerna, ha giltigt SRS-mätbrev 
eller följa klassreglerna för respektive 
klass. 
Nyheter gällande SRS regeln finns att 
hämta på SSFs hemsida.
Båt som saknar SRS mätbrev kan tillde-
las ett ”provisoriskt SRS ”av arrangören 
till regattan. Resultatet kan dock inte 
leda till prisplats i den totala SRS cupen
 
Prisutdelning
Priser ges till en femtedel av deltagande 
båtar som uppfyller kraven  om antal 
seglingar. Prisutdelning äger rum i sam-
band med VKSFs årsmöte.

Poängberäkning
Endast officiella resultat fastställda av 
arrangören räknas. 
Poängberäkning sker enligt lågpo-
ängsystemet i KSR Appendix A vilket 
innebär:
•DNS = anmälda båtar i delseglingen + 
1 poäng 
•DNC = antal båtar i cupen + 1 poäng 
• De fem bästa resultaten räknas, med 
undantag för Sydcupen, där de fyra bästa 
räknas.  
• Endast båtar med minst tre resultat ingår 
i cupen.

Protester
Endast protester som rör cupen kommer 
att behandlas. Protester som rör en enskild 
segling hanteras på vanligt sätt av respek-
tive arrangör. 

För att vara giltig skall protesten lämnas 
skriftligen till VKSF senast fem dagar efter 
att fakta blivit kända men inte senare än 
fem dagar före prisutdelningen.

Westside Cup
West Side Cup är en cup för båtar med 
SRS-tal på 1.22 (2016) och däröver. 
Målet är att ytterligare öka intresset för ett 
antal seglingar på Västkusten och att vi 
får fler deltagande större båtar vid varje 
segling.

Totalt ingår 7 seglingar varav en intensiv 
banseglingshelg. Som tidigare räknas de 
4 bästa resultaten och man måste segla 
minst tre race för att delta i cupen.  
Denna cup går utmärkt att kombinera med 
VKSFs SRS-Cup 2017. 
Ingen extra anmälning behövs till West Side 
Cup utan anmälan till respektive SRS-
segling räcker.

 
Ingående regattor i Westside Cup 2017
 
13 maj  Stora Oset, Björlanda Kile 
20 maj  Pater Noster, Tjörn/Stenungsund 
26-28 maj  GVA Big Boat, Marstrand 
5 aug  Hermanö Runt, Hälleviksstrand 
11-12 aug  GBG Open Sea Race, GBG-  
 Skagen
19 aug  Tjörn Runt, Stenungsund  
 (långa banan)
16 sept  Sista Chansen, Björlanda Kile

* För mer info om regattorna och säkerhetsregler, se 
www.vksf.org


