
 
 

Inbjudan 

 
 

2-dagars 2022 
 
 

Datum: 2022/08/27 – 2022/08/28 
 
Plats: Mälaren, Södra Björkfjärden – Slandö kalv. 
 
Tävlingens nivå: Grön 
 
Båtklass: SRS, SRSs 
 
Arrangör: Södertälje båtklubb 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de 

är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 
 
1.2 En båt med ett alternativt SRS-tal i mätbrev eller båtdatablad för 

kappsegling utan flygande segel får anmälas utan sådana segel. 
Detta skall anmälas senast kl. 20:00 den 2022/08/22 till 
tavling@sodertaljebk.net. 

 
1.3 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett 

SRS-tal för ”shorthanded” kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas 
med motsvarande SRS tal. 

 

1.4 Mobiltelefon eller VHF skall finnas ombord. 
 
1.5 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda 

motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i. 
  
1.6 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för 

hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är 
tillåtet. 

 
1.8 Minsta antal deltagande båtar för att starta tävlingen är 5st. 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande 

senast kl 20:00 den 2022/08/22 och därefter får en båts mätetal 



inte ändras, om det inte beslutas av protestkommittén efter en 
protest. 
 

 
2.3 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska 

vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet 
eller till sin nationella myndighet. 

 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras via formulär på 

https://sodertaljebk.net/anmalan-till-tavling/ senast den 2022-08-
14. Minsta antal deltagande båtar för att starta kappseglingen är 
5st, inställd kappsegling meddelas senast 2022-08-17 kl 20:00. 

 
3.2 Anmälningsavgiften är 200kr och betalas genom bankgiro 5849-

3487 senast den 2022-08-22. Märk betalningen med 
kappseglingens namn, båt och segelnr. I avgiften ingår hamnavgift 
på Slandö kalv mellan 26–28 augusti 2022.  

 
3.3 Anmälan ska innehålla uppgifter om:  
 Skeppare/ansvarig  
 Båttyp  
 Segelnr. 
 Båtnamn  
 Flygande Segel (Undanvindssegel) Prel. Kan ändras enl. inbj.  
 SRS-tal  
 Klubb  
 E-post  
 Mobiltelefonnummer 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras på 

regattaexpeditionen senast 09:45 på tävlingsdagen. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap 

och tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller 
motsvarande. 

 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt 
att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
4.4 En båts utrustning får inte ändras utan godkännande av 

kappseglingskommittén eller tekniska kommittén. 
 

https://sodertaljebk.net/anmalan-till-tavling/


4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter 
godkännande av kappseglingskommittén. 

 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att 

finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på 
https://sodertaljebk.net/tavlingssektionen/ samt på tävlingens sida 
på Sailarena senast den 2022/08/25 kl20:00 
 

 
5.2 Kappseglingskommittén kan komma att, när det är möjligt och 

lämpligt, sända information om bana, starttider, säkerhet m.m. på 
VHF kanal 72. 

 
 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Lördag 27 augusti 
 09:00 regattaexpeditionen öppnar 
 09:45 registrering stänger 
 10:00 skepparmöte 
 10:55 tid för varningssignal 
 11:00 tid för start 
 17:00 mållinjen stänger 
 18:00 senaste tid för prisutdelning dag 1 
  
 Prisutdelning för dag 1 sker senast 1h efter att sista båt gått i mål 

dock senast 18:00 
 
 Söndag 28 augusti 
 09:55 tid för varningssignal 
 10:00 tid för start 
 15:00 mållinjen stänger 
 16:00 senaste tiden för prisutdelning dag 2 
 
 Prisutdelning för dag 2 och totalen sker senast 1h efter att sista båt 

gått i mål dock senast 16:00. 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 2 kappseglingar är planerade. 
 
7.2 Distanskappseglingar med start kl11:00 på lördagen samt kl10:00 

på söndagen. 
 
 

https://sodertaljebk.net/tavlingssektionen/


 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Seglingen kommer ske med utgång från Södertälje båtklubbs 

klubbholme Slandö Kalv på och runt Södra Björkfjärden 
 
8.2 Banorna beräknas vara ca 15nm per segling. 
 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % 

tillägg på seglad tid. 
 
9.2 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt 

med upp till 10 % tillägg på seglad tid. 
 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 En båts beräknade tid baseras på seglad tid 
 
10.2 KSR A5.3 gäller. 
 
10.3 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 48 timmar 

efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 
90.3e. 

 
 
11. Priser 
 
11.1 1st pris delas ut till segrande båt för totalen 

1st pris per dag och per 5 deltagande båtar lottas ut. Endast 
besättningar närvarande på prisutdelningen kan ta emot ett lottpris. 

 
11.2 fler priser kan tillkomma i efterhand beroende på antalet deltagare. 
 
 
 
Datum: 2022-07-09 


