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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 SRS–2012, reglerna för Liros SRS Cup, nord och syd och för 
Westside Cup gäller. 

1.3 Vid tävlingar med handikapp- och respitregler ska tävlande följa SSF:s 
licensbestämmelser för reklam.

1.4 Alla båtar ska enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns 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. Våt- 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.

1.6 Tävlande skall uppfylla kraven i ISAF Offshore Special Regulations kategori 5.

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 kapp-

segla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- 
eller personskador som någon 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. 
Deltagande båt med två personers besättning får inte kappsegla med ett 
”shorthanded” SRS- eller SRSv-mätbrev.

2.5 Kopia på giltigt mätbrev skall finnas på SSF:s hemsida senast onsdagen 
den 23 maj 2012 då detta krävs i enlighet med reglerna för SRS– 2012.

2.6 Namn på deltagare samt resultatlistor kan komma att publiceas på hemsidan.
Genom att anmäla sig till regattan lämnar seglaren aktivt sitt medgivande
till sådan publicering.

3 ANMÄLAN
3.1 Anmälan skall göras på stss.se senast den 18 maj 2012. Därefter gäller 

efteranmälan, som kan göras via stss.se t.o.m. 19.00 den 24 maj eller på 
tävlingsexpeditionen på Klädesholmen den 25 maj 18.30-20.30. Frågor 
gällande anmälan kan ställas till Kjell Andersson, kander@telia.com



3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: Rorsmans namn, adress, mobilnummer,
e-postadress, båttyp, segelnummer, båtnamn, segelsällskap som rorsman 
seglar för och som är anslutet till Nationellt Seglarförbund. SRS. (Om båt
avser att kappsegla utan spinnaker/gennaker skall detta meddelas tävlings-
ledningen senast den 18 maj för att kunna erhålla reducerad SRS tal.)

3.3 Anmälningsavg SEK 350,-. Avg efteranmälan SEK 600,- på bg 877-9258
(Stenungsunds SS) eller kortbetalning i samband med anmälan.

4 REGISTRERING OCH MÄTKONTROLL
4.1 Registrering görs på tävlingsexp på Salt och Sill senast 08.45 den 26 maj.
4.2 Stickprovs- och säkerhetskontroller kan genomföras.

5 SEGLINGSFÖRESKRIFTER
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6 TIDSPROGRAM
6.1 18.30-20.30 Registrering den 25 maj.

07.30-08.45 Registrering den 26 maj.
09.00 Skepparmöte vid restaurang Salt och Sill.
09.50 Varningssignal. Signalflagga för aktuell bana visas.
Prisutdelning vid Tjörns SS i Skärhamn så snart som möjligt efter målgång 
och efter protesttidens utgång.

7 GENOMFÖRANDE
7.1 Båtarna delas in i startgrupper enligt SRS - 2012 grundstandard. Grupp I, SRS

t.o.m.1,09. Grupp II, SRS  1,10-1,24. Grupp III SRS 1,25 och uppåt.

8 KAPPSEGLINGSOMRÅDE
8.1 Start på Klädesholmen utanför Salt och Sill, Hjärteröfjorden, Marstrands-

fjorden, Hakefjorden och mål utanför Tjörns Segelsällskap i Skärhamn.

9 BANAN
9.2 Banan anslås på anslagstavlan och meddelas vid skepparmötet. 

Total banlängd ca 25-30 Nm.

10 POÄNGBERÄKNING
Beräkning sker enligt omvänt SRS i 3 klasser. Det blir en ”jaktstart” där
båtar med lägst SRS-tal startar först, därefter följer en successiv start. 
Båtarna beräknas alla komma i mål samtidigt. (Den båt som först går i 
mål vinner, 2:an blir 2:a o.s.v.) Omräkning av resultatet kan komma att ske.



11 PRISER
11.1Vandringspris delas ut till totalsegraren. Pris delas dessutom ut till de tre

främsta båtarna i varje klass. Sponsorpriser lottas ut till seglare som deltar
vid prisutdelningen. Ett gemensamt vandringspris till bästa båt i Pater 
Noster Race och Hermanö Runt delas ut vid Hermanö Runt.

FREDAG KVÄLL OCH EFTER MÅLGÅNG
Vi börjar på Klädesholmen på fredag kväll hos vår huvudsponsor Salt & Sill. Ett paketer-
bjudande på fredag kväll med en trevlig buffé och goda tillbehör samt frukost på morgonen före
tävlingen, pris 250 kr/person. Detta är ett “boka-tidigt-erbjudande”. Boka direkt med Salt &
Sill, tel: 0304-67 34 80. www.saltosill.se Hamnplatser finns på Salt & Sill och på Moss-
holmens Marina, mitt emot tappen och på gästbryggan. Efter målgången i Skärhamn blir
det som vanligt en härlig grillbuffé för endast 100 kr. IOD Förbudets nya partytält sätts
upp utanför Tjörns Segelsällskaps magasin, så grillparty och prisutdelning kommer att gå
av stapeln dels i magasinet och dels i tältet för att rymma alla hungriga och törstiga seglare
och entusiaster! Vi kommer även i år att bjuda på musik, så den som vill kan få skaka loss
efter många timmar på havet. Grillbiljetter köps vid registreringen.

HUVUDSPONSOR:


