
                                                    

 

Inbjudan rankingsegling 2,4mR 

Christinehamns Segelsällskap 

11-12 maj 2019 

 

                                                    
 

Kappsegling: Rankingsegling 2.4 mR 

Datum: 11-12 maj 2019 

Arrangör:  Christinehamns Segelsällskap 

Plats: Christinehamns Segelsällskaps anläggning Vålösundsvägen 

102, 681 52 Kristinehamn 

 

1.Regler 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse 

Kappseglingsreglerna (KSR) inklusive appendix S. 

Seglingsföreskrifterna kommer tillhandahållas vid registrering samt 

distribueras elektroniskt. 

1.2 Beröring av banmärken är tillåtet. KSR 31 ändras till följande: 

När en båt kappseglarfår den inte beröra ett startmärke innan den 

startar, eller ett målmärke efter att den gått i mål. 

1.3 KSR Appendix P gäller 

1.4 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. 



 

2. Villkor för att delta 
2.1 Svenska seglare skall inneha Svenska Seglarförbundets 

tävlingslicens. 

2.2 Varje tävlande 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 person-skador som någon råkat ut för i samband 

med eller före, under eller efter regattan. 

 

3.Anmälan 
3.1 Anmälan ska göras senast den 6maj till         

www.swe24metre.com 

3.2 Anmälan skall innehålla uppgifter om namn, adress, 

telefonnummer, segelnummer. klubb och epostadress 

3.3 Anmälningsavgiften är 600 sek och betalas genom insättning på 

plusgiro 677853-4, CSS eller med Swish eller kontanter vid 

registrering. 

3.4 Efteranmälan mot förhöjd avgift 700kr. 

 

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering görs på tävlingsexpeditionen i CSS klubbhus kl.  

1500 - 2000 fredag 190510 eller kl. 0800-0900 lördag 190511. 

4.2 Försäkringsbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 

kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att 

omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

5. Tidsprogram 

5.1 Program 

Fredag den 8 juni Sjösättning från kl. 1300.  

Träningssegling 17:00-20:00.  

Lördag den 11 maj 

  

0830 – 0930 Registrering 

http://www.swe24metre.com/


1000 Skepparmöte 

1100 Tid för första varningssignal, max 4 seglingar planerade 

1600 Senaste tid för varningssignal  

1830 Regattamiddag, 

  

Söndag 10 juni  

1000 Tid för första varningssignal, 3 seglingar planerade 

1400 Senaste tid för varningssignal   

Prisutdelning snarast efter att alla kommit iland. 

 

6. Genomförande  

6.1 Minst tio båtar måste vara anmälda för att regattan skall 

genomföras.  
 

7. Kappseglingsområde 

7.1 Beroende på väder genomförs seglingarna antingen sydost om 

Vålön eller på Hjälmarsfjorden. 

8. Bana 

8.1 Banan är en kryss-läns bana 

9. Protester och straff  
9.1 En båt får ta ett ensvängstraff när den har brutit mot en regel i 

del 2. Detta ändrar KSR44. 

9.2 Protesterande båt ska visa protestflagg d.v.s KSR 61.1 a.2 gäller 

inte.  

 

10. Poängberäkning  

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med ändringen att vid tre 

eller färre fullbordade seglingar räknas samtliga. 

11 Priser 

11.1 Antalet priser motsvarar en femtedel av antalet startande. 

 

 

 



 

Övrig information 
 

Regattamiddag 

Regattamiddag lördag 190511 kl 1900  

Mastmagasinet, Södra hamngatan 5, 681 31 Kristinehamn (B på 

kartan) 

200 kr /person, betalas på plats. Anmäl deltagande senast 

anmälningstidens utgång, meddela ev. matallergier.  

 

Hotell 

Park Hotell, Floragatan 2, 681 30 Kristinehamn (A på kartan) 

enkelrum 775 kr/natt, dubbelrum 900 kr/natt 

Gångavstånd mellan hotell och Mastmagasinet: 800m 
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CSS mars -19 

Per Åberg 

 


