
 
 
 

Inbjudan 
 
 

DF 65 Race Simrishamn 
 
Datum:  2021-07-26 
 
Plats:  Simrishamn 
 
Båtklass:  DragonForce 65 
 
Arrangör:  Simrishamns Segelsällskap 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E. 
 
1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning. 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlingen gäller öppen klass och den tävlande ska vara medlem av en 

klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella 
myndighet. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras via www.sailosterlen.se.  
 
3.2 Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas kontant vid ankomstanmälan. 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell 

tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande. 
 
4.2 En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med 

reglerna. 
  

http://www.sailosterlen.se/


5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgänglig på tävlingens webbplats www.sailosterlen.se. 
 
6. Tidsprogram 
  
6.1  Måndagen den 26 juli  
 Rorsmansträff 10.00 

Första start  10.30 
Lunchuppehåll ca 1 timme vid lämpligt tillfälle.  
Prisutdelning ca 30 minuter efter sista målgång. 
Ingen start efter 16.00. 

 
7. Genomförande 
 
7.1 Kappseglingarna kommer att genomföras som en rak serie och 

kappseglingskommittén avser att genomföra så många kappseglingar 
som är möjligt inom den tid som följer av punkt 6. 

 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Simrishamns hamn. 
 
8.2 Banan är en kryss-läns-bana. 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. 

Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finner lämpligt och 
avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 
65.2. 

 
10. Poängberäkning 
 
10.2 KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den 

sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas 
bort, och så vidare för var åttonde kappsegling. 

 
10.3 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat senare än 24 

timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av 
KSR 90.3e. 

 
11. Priser 
 
11.1 Priser utgår till de tre bäst placerade samt till bästa Grand Master. 
 

12. Övrigt 
 
12.1 Frukost samt lunch exkl. dryck ingår i anmälningsavgiften.  

http://www.sailosterlen.se/

