
Tävling: Tune Up Sprintrace inför Trissjolle SM   
 
Datum: Fredagen den 27 juli 2018 
 
Arrangör: Oaxens Båtklubb 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. 
Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde. 

 
1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra 

reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 
 

1.3  Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser. 
 
1.4 Vid protest används en röd flagga (Se Addendum Q), som tillhandahålls av 

Oaxens båtklubb.   
 
  

1.5 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. En båt som 
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt (DP). 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den tävlande 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. 

 
2.4 För att ha rätt att delta ska besättningen vara anmäld, betala startavgiften, 

registrerat sig. 
 
 
3. Anmälan 
 
33.1    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 200:- och betalas in senast den 26 juli. 

 
 
4. Registrering 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 27 juli kl 11:00 
 
 
5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Se tidsprogrammet för Trissjolle SM, i Trissjolle SM:s inbjudan. 
 
 
7. Tävlingsformat 
 
7.1 Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i 

olika grupper, vilket leder fram till semifinal och finalseglingar. Varje tävlande 
genomför minst två kappseglingar och inte mer än fem i grundomgången. 
Därefter följer semifinal- och finalsegling. 

 
7.2 Tävlingen genomförs i båtar av typ Trissjolle, med en besättning enligt 

klassregeln. 
 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs Himmerfjärden.  
. 
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana. 
 
 
10. Protester och straff 
 
10.1 Addendum Q gäller. 
 
 
 
 



11. Priser 
 
11.1 Priser delas ut i samband med invigningsmiddagen, se tidsprogrammet i 

Trissjolle SM:s inbjudan. 
 
 
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: 2018-06-26 
Seglingsledare: Patrick Fällman 
 
 


