
 

Inbjudan 
 

 

Tävling: Riks-Cup final  606 
 

Datum: 3-4/10 2015 

 

Arrangör: Hudiksvalls SjöSportSällskap 
 

1. Regler 
 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna 

(KSR) och med Appendix S. 

 

1.2 Tvåsvängsstraff i enlighet med KRS 44.1 ändras till ett ensvängsstraff. 

 

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av 

arrangören eller 606-förbundet. 

 

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 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 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 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 söndag 13 /9 på 606-förbundets hemsida (www.s606k.se). 

  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter enligt anmälningsformulär på 606-förbundets hemsida (rorsman, 

besättningsmedlemmar, segelnummer, båtklubb, adress, telefon och email) 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 450:- och betalas genom sätta in beloppet på  

 HSSS bankkonto 8129-9 43 509 174-9 

Om alla som skall segla båten är 25 år eller yngre är de befriad från anmälningsavgift. 

. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09:00 lördag 3/10 

  

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 

 

5. Seglingsföreskrifter 
 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 



 

 

 

6. Tidsprogram 
 

6.1 Registrering sker på regattaexp som är öppen fredag 2/10 kl 17:00 – 21:00 samt 

från kl 08:00 respektive tävlingsdag 

  

Lördag 3/10 

 Kl 09:00 Skepparmöte  

 Kl 09:55  Första varningssignal för lördagens seglingar 

 Fyra seglingar är planerade med en lunchpaus i land mellan segling tre och fyra. 

 Kl 19:00  Regattamiddag med prisutdelning för lördagens seglingar och Rikscupen 

 

 Söndag 4/10 

 Kl 09:55 Första varningssignal för söndagens seglingar 

 Prisutdelning och avslutning så snart seglingarna är genomförda 

 

6.2 Totalt är sex (6) kappseglingar är planerade 

 

7. Kappseglingsområde 
 

7.1 Tävlingarna har sitt basområde vid HSSS klubbanläggning i Hudiksvalls hamn där både 

regattaexpedition och sjösättningskran finns. Kajplatser och plats för uppställning av trailers 

finns inom området. Adress: Sjögatan 14, Hudiksvall 

 

7.2 Kappseglingarna genomförs på landnära banor i anslutning till basområdet i Hudiksvallsfjärdens 

inre del. 

 

8. Banan 
 

8.1 Banan är en kryss-läns-bana med kryssgate, länsgate och start och mål ungefär 1/3 upp på banan som 

seglas två varv. 

 

 
Start – 1A/B – 2A/B – 1A/B – 2A/B - Mål 
 



 

 

 

 

 

 

 

9. Protester och straff 
9.1 Tvåsvängsstraff i enlighet med KRS 44.1 ändras till ett ensvängsstraff. 

 

10. Poängberäkning 
 

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

räknas samtliga. 

 

11. Priser 
 

11.1       Priser för regattan kommer att delas ut till minst en tredjedel av startfältet. 
 

 

 

Hudiksvall 2015-01-28 

 
Kontaktpersoner 

 

Tomas Persson Michael Persson 
 070-522 37 16  070-588 96 78 

tomasp330@gmail.com  mspeson@gmail.com 
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