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Upsala Segelsällskap inbjuder till 
 

Svenskt Mästerskap för Neptunkryssare 

den 25 - 27 juni 2020 
 

med inledande Tune Up utom tävlan den 24 juni 
 

1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna som de är definierade i Kappseg- 

lingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i 

KSR Appendix S, Standardföreskrifter, och kompetterande seglingsföreskrifter som kommer 

att anslås på den officiella anslagstavlan vid klubbhuset samt vid registreringen. 

             

1.2 Klassregler för Neptunkryssare gäller. 
 

1.3.1 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 täv-

lande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkt eller torrdräkt är inte personlig flytut-

rustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straf-

fas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 

2.   Villkor för att delta 

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande (alla i besättningen) 

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 6 av de senaste 12 månaderna innan regattan genomförs. Vid 

mästerskapstävlingar med fler tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler 

än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela be-

sättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, 

går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. 

 

2.2 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin 

nationella myndighet. Alla ombord ska vara medlemmar i Neptunkryssarförbundet. 

 

2.3 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrange-

rande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut 

för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

2.4       Den person ombord som har ansvaret ska följa Svenska Seglarförbundets regler för täv-

lingslicens. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år. 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast 2020-06-14 på Sailarena på Internet: http://www.sailarena.com och 

innehålla de som obligatoriskt märkta uppgifterna där. 

 

3.2 Anmälningsavgiften är 1800 kr. Regattamiddagen lördag den 27/6 ingår i anmälningsavgif-

ten. 

 

http://www.sailarena.com/
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4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i USS klubbhus senast kl. 9.50 den 25 juni 

2020. 

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan båt kappseglar. 

 

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med SSF föreskrifter i AppS 1 kunna veri-

fiera giltig tävlingslicens från SSF innan båt kappseglar. Seglare från andra länder än Sve-

rige är undantagna från denna regel. 

 

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med regler-

na. På vattnet kan kappseglings- och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedel-

bart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 

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

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

 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

6.1 Tisdag 23 juni  

18.00 - 20.00               Sjösättning för tillresta. 

För assistans vid sjösättning: ring Kjell Mattsson tel. 070-5794345. 

 

Onsdag 24 juni 

09.00 - 12.00  Sjösättning för tillresta. 

    För assistans vid sjösättning: ring Kjell Mattsson tel. 070-5794345. 

    Tävlingsexpeditionen öppen för ankomstanmälan och registrering. 

 

13.30 Varningsignal för Tune up. 

 

C:a 16 After Sail  

 

16.00 – 18.00  Sjösättning för tillresta. 

 För assistans vid sjösättning: ring Kjell Mattsson tel. 070-5794345. 

Tävlingsexpeditionen öppen för ankomstanmälan och registrering. 

 

Torsdag 25 juni 

8.00 – 9.50  Sjösättning för tillresta. 

 För assistans vid sjösättning: ring Kjell Mattsson tel. 070-5794345. 

Tävlingsexpeditionen öppen för ankomstanmälan och registrering. 

 

10.00   Invigning av 2020 års Svenska Mästerskap för Neptunkryssare. 

 

10.15   Skepparmöte. 

 

12.00   Varningssignal dagens första kappsegling. 3 seglingar planerade. 

After Sail i klubbhuset. 

 

Fredag 26 juni 

10.00   Varningssignal dagens första kappsegling. 3 seglingar planerade. 

     After Sail i klubbhuset. 
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 Lördag 27 juni 

 10.00   Varningssignal dagens första kappsegling. 2 seglingar planerade. 

  18.00   Prisutdelning med efterföljande Regattamiddag. 

 

6.2    8 kappseglingar är planerade. 

                                     

 

7. Genomförande 
7.1 Minst 10 båtar måste vara anmälda för att regattan ska genomföras. 

 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Ekoln i Norra Mälaren, söder om Uppsala. 

 

9. Banan 

9.1 Banan är en kryss-läns-bana med kryssmålgång. 

 

10. Protester och straff 
10.1 KSR Appendix P gäller. 

 

10.2 Alternativt straff, Appendix TX Avdelning B - straff efter kappsegling gäller. Appendix TX 

finns på SSF:s hemsida under: kappsegling - regler. 

 

11. Poängberäkning 

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kapp-

seglingar räknas samtliga. 

 

11.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som Svenskt Mästerskap. 

 

12. Priser 

12.1     RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med Svenska Seglarförbundets Tävlingsregle-

mente punkt 1.20. Samt antalet priser motsvarar en femtedel av antalet startande båtar.  

 

13 Regler för stödpersoner 
13.1 Stödpersoner ska följa SSF:s säkerhetskodex. 

 

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

KSR 41. 

 

13.3 Under kappsegling för en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när 

stödperson agerar enligt KSR 1.1. 

 

 

För allmän information om USS gå till www.uss.nu 
 

Välkomna till Uppsala och Ekoln! 

 

Upsala Segelsällskap 

 

 

 

 

2019-11-01 

 

http://www.uss.nu/

