
  

 

Inbjudan till KKF/KSS Sola Cup och Höstregatta 

Tävling:  KKF Sola Cup och Sverige Cup Finnjolle 2015, Sverige Cup OK-jolle, RM-Finnjolle 
master, Laser och Optimist, E-jolle och Zoom 8 samt Höstregatta för SRS kölbåtar. 
Övriga klasser kan få delta efter beslut av seglingskommittén. 

   
Datum: 2015-09-12/13 
 
Arrangör:  KKF och KSS 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseg-

lingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. 
  
1.2 a) Direktdömning kan komma att tillämpas av KSR del 2 i kombination med möjlighet till 

protestförhandlingar. SF 15 ändrar tillämpliga delar av KSR del 5, avdelning A och B. 

 b) Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas. 

 c) KSR P gäller. 

 d)   En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-
mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska 
anmälas senast 2015-09-06 18.00 till KdSS hemsida "www.kdss.se". 

 e)   En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded 
 kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 2015-09-06 18.00 till KdSS hemsida 
 "www.kdss.se". 

  
1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för 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 täv-
lande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig 
flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den 
här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 
 

1.6 Båtar är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra meningen i KSR 
61.1a. (Det här ändrar KSR 61.1a2). 
 

 



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. Den arrange-

rande 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 för jollar ska göras via KKF hemsida senast 2015-09-06. Anmälan för kölbåtar 
 skall göras via KdSS hemsida "www.kdss.se". 
 
3.2 Vid anmälan skall NAMN, KLUBB, KLASS, SEGELNR samt för kölbåtar även SRS-tal, 

anges. 
 
3.3 Anmälningsavgiften och betalning: Se information på KKF hemsida 

”www.jolleseglarnakarlstad.se”, 
 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 

4.1 Registrering för samtliga klasser ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2015-09-12, kl 
09:00.  

 
4.2 Rorsmansdeklaration skall fyllas i och lämnas vid registreringen. 
 
 
 
5. Seglingsföreskrifter 
  
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Program 
 Registrering, 11 sept kl 19:00 till 21:00 för samtliga klasser 

Registrering, 12 sept kl 08:30 till 09:00 för samtliga klasser 
 Skepparmöte, 12 sept kl 09:30 för samtliga klasser 
 Tid för första varningssignal, 12 sept kl 11:00 
 Tid för första varningssignal, 13 sept kl 10:00 
 
 Prisutdelning äger rum snarast efter sista seglingen på lördagen för SRS Kölbåtar och på 
 söndagen för övriga klasser. 



  
6.2 En distanssegling är planerad för SRS-båtar. Sex kappseglingar är planerade för övriga  
 klasser. 
 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs utanför KKF. 
  
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en distansbana för SRS-båtar samt kryss-länsbana för övriga klasser. 
  
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kapp-

seglingar räknas samtliga. Deltagarna medger genom anmälan att resultatuppgifter får publi-
ceras på KKF och KSS hemsidor. 

 
 
11. Priser 
 
11.2 Ett pris till var 5:e startande utlottas. 

 
 
Datum: 2015-08-10 


