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Tävling: ESS Jolle SprintCup 2015   

 

ESS Jolle 2-kronor 

 

Datum: Söndagen den 10 maj 2015 

 

Arrangör: ESS Jolle (Edsvikens Seglarskola Jolle) 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 

 

1.2 Alla båtar tillhandhålls av arragören och skall vara likvärdiga i 

seglingsegenskaper. 

 

1.3 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. 

 

1.5 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 tävlande befinner sig i hamn eller under däck. 

Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 

40 och KSR S17.2. 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 person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är 

ansluten till sin nationella myndighet. 

  

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. 

 

2.4 Deltagarantalet är begränsat till 24 startande lag. Detta begränsas av antalet 

tillgängliga 2-kronor. 

 

2.6 Kostnad för ev. båtskada orsakad av seglare maximeras till självrisk. 

  

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 4 maj på ESS Jolle hemsida. www.essjolle.se se 

under menyn ”Kappsegling” 

 

3.2 Anmälningsavgiften är 300 kr per startande lag. 

http://www.essjolle.se/
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3.3 Efteranmälan efter den 4 maj, kan bero på deltagarantalet. 

 

4. Registrering 

 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 10 maj kl 09:00 

 

5. Seglingsföreskrifter 

 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1 Program söndagen den 10 maj 

 Registrering 8:00 – 9:00 

 Skepparmöte 9:00 

 Tid för första start 10:00 

 ...... 

 Prisutdelning ca kl 16:00 

 

7. Tävlingsformat 

 

7.1 Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i 

olika grupper, vilket leder fram till finalseglingar. Varje deltagare genomför 

minst två kappseglingar och inte mer än fem. 

 

7.2 Tävlingen genomförs i båtar av typ 2-Krona, med en besättning på 2-3 

personer inklusive skeppare. 

 

7.3 Båtar tillhandahålls av arrangören. 

 

8. Kappseglingsområde 

 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Edsviken i Sollentuna, vid Segeludden. För 

mera information se vår hemsida, www.essjolle.se 

  

http://www.essjolle.se/
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9. Banan 

 

9.1 Banan är en kryss-läns-bana. 

 

  
 

10. Protester och straff 

 

10.1 Med avvikelse från reglerna i KSR del 5, avdelningarna A och B, kommer 

kappseglingarna att dömas direkt av domare på vattnet och en protestkommitté 

enligt ett förfarande som anges i seglingsföreskrifterna. 

 

10.2 Domarnas och protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.5 inte  

överklagas. 

Datum: Sollentuna 2015-04-14 
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