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Inbjudan 
 
Vårregatta för Finnjollar, Ingående i ”Svenska Cupen för Finnjollar”   

 
 

Datum: 2022-05-21 - 22 
 
Arrangör: XSS, De Tio Öarnas Segel Sällskap 
 
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 www.xss.se
    

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 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. 

 
2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger 

gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
  
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2022-05-08 till info@xss.se 
 (Obs! Avanmälning efter 2022-05-01 återbetalas ej) 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:  

Kontaktuppgifter: Namn, Mailadress, Telefon 
 Båt uppgifter: Klass nummer 
   Försäkringsbolag 
   Storlek ev T-shirt (S, M, L, XL, XXL) 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 500 SEK och betalas via Postgiro 43 45 681–3. 
 Avgften betalas i samband med anmälan.  

Märk betalningen med för- och efternamn. 
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4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2022-05-21 innan 08:30. 

Möjlighet till registrering kommer att finnas även fredag, 2022-05-20, kväll 
mellan kl 18:00 – 21:00. 

 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 
 

4.3 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. 

 
4.4 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén. 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
 Registrering: Fre 2022-05-20, 18:00 – 21:00 
   Lör 2022-05-21, 07:00 – 08:30 
 
 Skepparmöte Lör 2022-05-21, 09:00 
   Sön 2022-05-22, 08:00 

 
 Prisutdelning Sön 2022-05-22, direkt efter sista seglingen 
 
5.2 7 kappseglingar är planerade 
 
6. Genomförande 
 
6.1 Seglingen genomförs som fleetracing i en rak serie. 4 seglingar på lördagen med 

första start klockan 11:00. 3 seglingar på söndagen med första start klockan 
10:00. 

  
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs inärheten utav Hönö. Iläggning utav båtar sker vid 

XSS anläggning vid Hönö Hedens hamn. 
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8. Banan 
 
8.1 Banan kommer att vara liknande utav nedan två alternativ: 
 

 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR Appendix P gäller. 
  

10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
11. Priser 
 
11.2 1 pris per var femte deltagande kommer att delas ut 
 
12. Regler för stödpersoner 
 
12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt 

anvisningar från arrangören. 
 

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



© SSF 2017 

 

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

 

 
Datum: 2022-03-20 
 
Namn: Per-Anders Liljedahl, Tävlingsledare 
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Bilaga till inbjudan. 
 
 
Inkvarteringsmöjligheter: https://www.vastsverige.com/visitockero/  
 
Sjösättningsmöjligheter: Vi har en ramp vid vår Klubblokal i Hedens Hamn, Hönö 
 
Kartor, beskrivningar eller annan information om platsen 
 
Vi befinner oss i Hedens Hamn, Hönö (57°41'37.4"N 11°39'57.4"E) 
 

 
 
Vi kommer att skylta vägval när ni kommer till hamnen. Vi tar även emot er vid 
avlastning och ser till att vi inte får för många på samma gång vid vår klubbstuga. Vi 
kommer även ange plats för parkering utav bil + släpvagn.  
Välkomna! 
 
 
 
 
 

Avlastning 
Hönö Hedens 
Hamn 

Färjan  
anländer 
här 


