
Inbjudan till 

Brodit Vättern Race 2016

Tävling: Kappsegling med individuell start enligt omvänd SRS
Shorthanded är tillåten, gemensam klass

Datum: 2016-06-03 – 2016-06-04

Arrangör: CSS, Carlsborgs Segelsällskap

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS 
reglerna.

1.2 Alla båtar skall enligt ISAF Regulation 20, föra tävlingssponsorns reklam på 
båten.

1.3 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, 
utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. 
Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 
S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det 
sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.4 Minimum besättning är 2 personer på grund av säkerhetsskäl.

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.
Carlsborgs segelsällskap accepterar inget ansvar för sak- eller personskador 
som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Båt skall vara försedd med godkända lanternor, brandsläckare, livboj samt 
flytvästar till varje besättningsmedlem,

2.5 Båt som inte överensstämmer med Standard båt eller Klassbåtsregel skall ha 
SRS-mätbrev, gäller ej tabell båtar.
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3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2016-05-30 till sekretariatet Ulf Runesson e-post: 
u.m.runesson@telia.com

Anmälan ska innehålla uppgifter så som Rorsman, Klubbtillhörighet, Båttyp, Segel nr,
SRS-tal samt Mobiltelefon nummer till ansvarig ombord på båten.

Anmälningsavgiften är 200.- och betalas vid ankomstanmälan. 

Deltagarlistan visas och uppdateras på CSS hemsidan; www.seglarna.se

OBS! Glöm ej att anmäla hur många som vill delta i middagen 
på Sandön på lördag kväll innan prisutdelningen!
Kostnad: 150 sek/person

            Anmäl hur många fisk-/kötträtter ni önskar / båt! 
Betalas på Sandön.   

   

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (stenbryggan) senast 
2016-06-03       kl 17:45.

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Slumpvisa stickprovskontroller kommer att genomföras på båtarna före 
Skepparmötet.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
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6. Tidsprogram

Program 2016-06-03 på Stenbryggan
Regattaexpeditionen öppen 16:00 – 17:45

Slumpvisa säkerhetskontroller 17:00 – 18:00

Skepparmöte 18:00

Pubafton  på Sandön 19:30 

Pyttipanna & ägg för 70 sek finns att tillgå ombord!

Program 2016-06-04
Varningsskott för Noll-båt 8:55

Startskott för Noll-båt 9:00

Målgång mellan 15:00 – 19:00

Gemensam middag på Sandön inne vid CSS 20:00

klubbstuga därefter Prisutdelning cirka 21:00
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7. Genomförande

7.1 Seglingen genomförs enligt omvänd SRS. 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i norra Vättern mellan Enebågen i söder 
och Tängan i norr.

9. Banan

9.1 Banan är en distansbana på cirka 40 M.

Bansträckning meddelas på rorsmansmöte.

10. Protester och straff

Båt som tjuvstartar blir återkallad med ett långt ljud och få starta om.

12. Priser

12.1 Pokaler för 1. 2. 3. Placering delas ut

12.2 Prisbordet för 40000 kr lottas ut till samtliga deltagare och funktionärer 

Övrig information

Tävlingen samarrangeras med Stenbryggans yttre hamnförening.

Båtplats kan erbjudas under veckan före start vid stenbryggan efter 
kontakt med hamnfogden tfn 070-6050626

Datum: 2016-02-18
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