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Inbjudan 
 

Kappsegling: Ranking 3 för 2,4mR 

 

Datum: 15-16 augusti 2020 

 

Arrangör: Runns Segelsällskap, Falun 

 

 

1. Regler 

 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 

på den officiella anslagstavlan placerad på sjösidan av klubbhuset. 

 

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

reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

 

1.3 Första meningen i KSR 44.1 ändras till: En båt får ta ett ensvängsstraff när den 

kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2 i samma händelse medan den kapp-

seglar. 

 

1.4 När en båt kappseglar, får varken besättningen eller någon del av en båts skrov 

beröra ett startmärke innan den startar, ett märke som inleder, begränsar eller 

avslutar ett banben som båten seglar på eller ett målmärke sedan den har gått 

i mål. 

 

 

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 personska-

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

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 1/8 via 2,4 mR-förbundets hemsida. 

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

 Rorsman och gast 

 Klubb 

 Segelnummer 
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3.3 Anmälningsavgiften är 450 kr och betalas till RSS bankgiro 5225-0040 alterna-

tivt med Swish i RSS webbutik http://rss-butiken.quickbutik.com/ 

 OBS! Vid betalning före den 1/8 är avgiften reducerad till 300 kr. 

After Sail lö-sö ingår i avgiften. Regattamiddag beställs och betalas i webbuti-

ken senast den 1/8. Lunchpaket behöver ej förbeställas utan kan köpas på plats. 

 

3.4 Om färre än 10 båtar är anmälda vid anmälningstidens utgång (1/8) förbehåller 

sig arrangören rätten att ställa in tävlingen. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
  

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 15/8 kl 9:30. 

  

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 instru-

era 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.  

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

 Fredag 14/8 

 13.00-20.00 Sjösättning 

 16.00-20.00 Registrering 

 Lördag 15/8 

 08.00-09.30 Sjösättning 

 08.00-09.30 Registrering 

 10.00  Invigning, information 

 10.55  Första varningssignal 

 16.00  Ingen start efter denna tidpunkt 

   After Sail 

 19.00  Regattamiddag tillsammans med 2,4mR 

 Söndag 16/8 

 09.55  Första varningssignal 

 15.00  Ingen start efter denna tidpunkt 

   After Sail 

 16.00 ca Prisutdelning 

  

http://rss-butiken.quickbutik.com/
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5.2 7 kappseglingar är planerade 

  

6. Genomförande 

 

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på Runn, Korsnäsfjärden, ca 1 M från RSS hamn. 

  

8. Banan 

 

8.1 Banan är en trapetsbana med inner- och ytterloop, som delas med Neptunkrys-

sare som kör sin Neptunkryssarpokal. 

  

 

9. Protester och straff 

 

9.1 KSR Appendix P gäller. 

 

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. 

 

11. Priser 

 

11.2 Nyttopriser 

 

12. Regler för stödpersoner 
 

12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

 
 

 

Datum: 2020-06-21 
 

Namn: Mikael Lindell, seglingsledare 
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Bilaga till inbjudan. 
  

• RSS hamn inkl kran, ramper samt bil- och trailerparkering. Klubbhus med duschar,  

bastu och WC. Vägbeskrivning hittar du på  www.russ.se/om-rss/hitta-hit/.  

• Sjösättningskranen klarar 3,5 ton, med centrumlyft eller med lyftok. 

• Även husbilsparkering, dock begränsat antal, inkl 220V. 

 

Boendealternativ: 

• STF vandrarhem Hälsinggården, 500 m från RSS hamn.  023-10560  

• STF vandrarhem Falu Fängelse (i city, avstånd 5 km) 023-795575  

• Clarion Hotel Bergmästaren (i city, avstånd 5 km) 023-701700  

• Scandic Hotel, intill Lugnets skidstadion (avstånd 6 km), 023-6692200  

• First Hotel Grand (i city, avstånd 5 km) 023-794880 

• Främby Udde, husbils- och husvagnscamping samt stugor, mittemot RSS hamn, tvärs 

över viken. 2 min med båt, 10 min med bil. 010-5851340, info@falunstrandby.se 

Vi skjutsar med båt om så önskas.  

 

Frågor och mer info: 

Mikael Lindell, +46 706114951, mikael.lindell@lmstrategi.se  

 

Mer besöksinformation hittar du på www.visitdalarna.se 
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