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Inbjudan 
 
Kappsegling: Svenskt Mästerskap för Trissjolle 

Juniorklassmästerskap för Trissjolle   
 

Datum: Den 28 juli, till den 29 juli 2018  
 
Arrangör: Oaxens båtklubb  
 
1. Regler 
 
1.1       Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som 
kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på Klubbhuset.  

1.3       Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra 
reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

 . 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1       För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. 
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande 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 tävlande 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 regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den 
närmast placerade som uppfyller kraven. 

 
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 
personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter 
regattan. 

 
 
3. Anmälan 
 
3.1       Anmälan ska göras senast 9 juli, på http://trissjollesm2018.oaxensbk.se 
           Efteranmälan kan göras till den 23 juli. 
 
3.2      Anmälan ska innehålla uppgifter om Namn, Klubb, E-postadress, Tel.nr, 
           Födelseår, Segelnr och Båtnamn. 
 
3.3     Anmälningsavgiften är 770:- under ordinarie anmälningstid och 900:- från den 
           10 juli till 23 juli, och betalas genom utskickade inbetalningsavier. Senast 
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           betalning för lägre avgift är den 14 juli och senaste betalningsdag för sen 
           anmälan är den 26 juli. 

 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast Lördag den 28 juli 

klockan 09:00. 
  
4.2       Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.3       Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten 
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. 

 
4.5       Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
 vid första möjliga tillfälle. 

 
4.6       En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från 
           kappseglingskommittén.  
 
4.7       Obligatorisk Mästerskaps besiktning, enligt Tävlingsreglementets punkt 7.5 

kommer att göras. 
 
 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
 
Torsdag 26 Juli 
 18:00-20:00 Registrering och säkerhetskontroll  
  
Fredag 27 juli 
 09:00-11:00 Registrering och säkerhetskontroll 

11:00 Skepparmöte för Tune Up Sprinttävling (se särskild inbjudan och KSF) 
13:00 Första varningssignal sprinttävling 
19:00-21:00 Grillafton 
 

Lördag 28 juli 
08:00-09:00 Registrering och säkerhetskontroll 

 09:00 Invigning och skepparmöte 
 10:55 Tid för första varningssignal. Ingen varningssignal efter klockan 16:00 

Ca 19:00 Regattamiddag 
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Söndag 29 juli  
 09:55 Tid för första varningssignal 

Ingen varningssignal efter klockan 15:00 
  

Prisutdelning kommer ske så snart som möjligt efter sista seglingen och efter 
eventuella protestförhandlingar. 

 
5.2.7  6 kappseglingar är planerade, max 4 seglingar på lördagen. 
 
 
6. Genomförande 
6.1       Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. Kappseglingskommittén har 

som mål att seglingarna tar ca 45 min.  
 
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1       Kappseglingarna genomförs sydost om Skansundet på Himmerfjärden. 
 
 
8. Banan 
 
8.1       Banan är en trapetsbana med kryss-slör-slör-kryss-läns-halvvind-kryss-mål 
  
 
9. Protester och straff 
 
9.1       KSR Appendix P gäller, med ändringen i P 2.2 enligt följande; När en båt 

straffas för andra gången och ytterligare gånger under tävlingen, är straffet att 
omedelbart utgå ur kappseglingen. Om den inte gör det ska den diskvalificeras 
utan förhandling och dess resultat i kappseglingen får inte räknas bort. 

 P 2.3   utgår. 
 P 5      utgår 
 
9.2        KSR Appendix T1 gäller. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
10.2     Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap. 
 
11. Priser 
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11.1     RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 
1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i  
miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte 
något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till 
de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller  
kraven i SSF:s 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. 

11.2     Pris till de tre första placerade i JKLM.  
 
12. Regler för stödpersoner 
 
a)         Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

. 
 
b)         Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt 

anvisningar från arrangören. 
 

c)       Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att 
bryta mot KSR 41. 
 

d)       Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 
 

 
 
Datum: 2018-06-08 
 
Namn: Patrick Fällman 
  Seglingsledare 
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Bilaga till inbjudan. 
 
 
Klubben 
Välkommen till Oaxens Båtklubb vid Skanssundet. Skanssundet är beläget vid den nordöstra delen av anrika och 

vackra Mörkö, ca 1 mil söder om Södertälje.  
Vi bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog.  
  
Boende 
Camping/Vandrarhem Skansholmen 0 km  

Bed and Breakfast Mörkö 6 km (7min)  

Rum på ön Oaxen (Färjeförbindelse) 13km (17min)  

Vandrarhem 22km (23min)  

Hotell Ytterjärna 21km (23min)  

Trosa 27km (28min)  

Södertälje 38km (31min)  
  
Parkering 
Efter avlastning parkeras bilar och kärror på gärdet bakom klubbområdet. 
  
Minilivs/ Bistro/ Sjökrog/ Sjömack (endast bensin och diesel) 
Skansholmens Marina 
http://www.skansholmen.com/ 
  
Livsmedel 
Coop Hölö16km (16min) 
  
Ankomstregistrering 
Klubbstugan Oaxens BK (morgon/kväll) 
  
Säkerhetskontroll  
Kommer att ske i samband med ankomstregistreringen. 
  
Utrustning enligt Klassregler: 
Paddel 
Öskar/Hink 
Förtamp Dia 8mm, 5m 
Flytkraft i form av flytelement, extra flytankar, flytkuddar eller motsvarande med flytkraft 
minst 55 kg ska vara fast monterade. 
  
Rekomenderat: 
Extra flytkraft i akterluckan och under däck 
Hink 
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Mastsäkring 
Rodersäkring 
Tejpa luckor 
  
Alla: Intyga muntligt att jollen flyter vattenfylld. 
  
Lunchpaket 
Beställs hos Skansholmens Sjökrog 
  
Årsmöte och Regattamiddag 
Skansholmens Sjökrog 
Info om Mörkö 
Mörkö info 
  
  
Sjösättning/upptagning 
  

 
  
  
  
  
  
Banområde 
Himmerfjärden Syd Kärringholmen 
5-10 minuters utsegling 
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Vi kommer att använda Race Q som officiell app för att följa racen. Självklart är det frivilligt att använda detta, men 

det är en stark rekomendation då det både går att följa tävlingarna live i 3D och att det går att titta igenom sitt eget 

race i efterhand på webben.  

Hur går det till ? 

Du laddar ner appen Race Q på Google play eller App Store, och installerar den i din telefon. Stoppa ner telefonen i en 

plastpåse som du sen tejpar fast på din båt.  

Vi kommer gå igenom hur du får upp din båt på den digitala plattformen när du anmäler dig på plats, på Mörkö. 

Det finns inga som helst krav att detta måste appliceras eller användas. Race Q har inget med den officiella 

tidtagningen att göra utan är bara ett sätt att dela och spara data från tävlingarna. 

Men det vore kul om alla gjorde det !!! 
http://raceqs.com/ 
  
 
 


