
Inbjudan 
 

Tävling: Svenskt Mästerskap för Neptunkryssare   

Datum: 13 - 15 juli 2018 

Arrangör: Stockholms Segelsällskap 

 

 

1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och rmed Appendix S. 

 

1.2 Klassreglerna för Neptunkryssare gäller. 

 

1.6 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 och KSR Appendix S17.2. En båt 

som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 

protestkommittén finner lämpligt. 

 

2.       Villkor för att delta 

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven 

i ISAF Regulation 19. 

Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som 

har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan 

genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en 

majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk 

Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om 

tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast 

placerade som uppfyller kraven. 

 

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 

arrangerande 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 ska göras senast 28 juni till SSS www.stockholmssegelsallskap.se 

            Efteranmälan senast 9 juli.  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om segelnummer, klubb, namn på  

            skeppare och gastar, mobilnummer och mailadress till skepparen. 

3.3 Anmälningsavgift 1.700 kr (efteranm 2.200 kr) betalas till SSS bankgiro 2841-5. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 12 juli kl 19.00 

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 

http://www.stockholmssegelsallskap.se/


4.3 Samtliga besättningsmedlemmar måste vara medlemmar i en klubb ansluten till 

Svenska Seglarförbundet. Rorsman måste också ha giltig tävlingslicens (löses hos 

Svenska Seglarförbundet) samt vara medlem av Neptunkryssarförbundet. 

 

 

5. Seglingsföreskrifter  

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

6.1 Torsdag 12/7   kl 14-19  Registrering,  

 Torsdag  12/7  ca kl 15 Tune up race 

            Fredag 13/7     Skepparmöte kl 9.30 

 Fredag 13/7     Tid för första varningssignal 11.00 

 Lördag  14/7    Kappseglingar, Regattamiddag 

 Söndag 15/7    Kappseglingar,  Prisutdelning  

 

6.2 8 kappseglingar är planerade. 

  

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Södra Björkfjärden. 

 

9. Banan 

9.1 Banan är en Kryss-läns-bana 

 

10. Protester och straff 
 

11. Poängberäkning 

11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 

11.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap. 

 

12. Priser 
12.1  RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med  Svenska Seglarförbundets 

Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och besättningens 

klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om 

besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något 

mästerskapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till 

besättningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  

För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kraven i 

Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver 

respektive brons.   

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från 

minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i 

mästerskapet. 

12.2     Neptunkryssarförbundets priser delas ut i vanlig ordning. 

 

 
Stockholm  2018-04-15 


