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Inbjudan till Neptunkryssarpokalen 2019. 

 
Tävling: Neptunkryssarpokalen 2019. 
Datum: 2019-06-15 till 2019-06-16 
Arrangör: Nyköpings Segelsällskap 

 
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 vid servicehuset 
Spelhagen. 
 
1.2 Appendix TX avdelning B kommer att användas (bifogas inbjudan) 
 
1.3 KSR 44.1 ändras till: En båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha brutit mot 
en regel i del 2, när den kappseglar. 
 
1.4 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 
 
1.5 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, 
utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. 
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. 
 
 

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. 
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2.6 Den person ombord som har ansvaret ska följa Svenska Seglarförbundets 
regler för tävlingslicens. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år.  
Tävlande från andra länder än Sverige är undantagna detta krav. 
 
 

3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2019-06-03 till Nyköpings Segelsällskap.  
 
Anmälan skall göras till eskader@nyss.nu 
 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 
 

- Segelnummer 
- Anmälare (ägare eller rorsman) 
- Anmälarens adress, telefonnummer, e-mailadress och klubbtillhörighet 
inkl. förkortning. 
- Namn på besättningsmedlem. 

 
3.3 Anmälningsavgiften är 1300kr. 
Anmälan är inte giltig förrän betalning inkommit till Nyköpings 
Segelsällskaps bankgiro. 
 
Avgiften betalas på bankgiro 753-5305 Nyköpings Segelsällskap.  
 
Avgiften skall vara insatt på kontot senast 2019-06-05 
 
På inbetalningen skall det anges båtklass, segelnummer samt namn. (exempelvis: 
Neptunkryssare, 114, Kalle Kuling)  
 
Vid försenad betalning tillkommer en avgift på 500 kronor. 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-06-14 kl. 19.00. 
 
4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.3 Deltagare ska i enlighet med 2.6 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF 
innan båten kappseglar. 
 
4.4 Stickprovskontroller av att båtarna överensstämmer med reglerna kan göras 
under tävlingen. 
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5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 De kompletterande seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med 
registreringen. 
 

6. Tidsprogram 
 
6.1  
 
 
Fredag 14 juni  ca Kl 10.00  Lyft av båtar 
    ca kl 1500  Tune Up  
    ca kl 18:00  Grillen/pub öppnar 
    ca kl 18:30  Spikprisutdelning 
 
Lördag 15 juni 
    ca Kl 07.30  Lyft av båtar (vid behov) 
    kl 10:30  Första start dag 1; 3 seglingar  
       planeras 
    ca kl 15:00  Grillen/pub öppnar 
    kl 18:30  Spikprisutdelning 
    ca kl 19:30  Regattamiddag   
      
 
Söndag 16 juni  kl 10:30  Första start dag 2; 3 seglingar  
       planeras 

kl 14:00 Ingen ny segling startas efter kl 
14:00    

ca kl 15:00  Lyft av båtar 
 
 
 
 
6.2 6 kappseglingar är planerade. 
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8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna på bana genomförs på mellanfjärden Nyköping. 
 

9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana. 
 

11. Poängberäkning 
 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre 
eller färre kappseglingar räknas samtliga.  
 

12. Regler för stödpersoner 
 
12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
12.2 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att 
bryta mot KSR 41. 
 
12.3Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 
meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 
 

13. Priser 
 
12.1 Neptunkryssarförbundets priser: Pris till rorsman och gast i vinnande båt. 
Spikpriser till segrare i respektive segling 
Utlottningspriser kan förekomma. 
 

Övrigt 
 
Se separat bilaga: ”Bilaga till Inbjudan till Neptunkryssarpokalen 2019 Nyköping 
2019”. 
 
Kontaktpersoner 
 
Per Sandberg 
Eskaderchef NySS 
070-350 98 02 
eskader@nyss.nu 
 
Magnus Gustafsson 
072-577 14 73 
 
 

mailto:eskader@nyss.nu
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Nyköpings Segelsällskap hälsar alla hjärtligt välkomna till regattan 
Sponsorer: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


