
 Inbjudan Lilla Rödöpokalen 2020  2020-09-20  

Inbjudan  
Detta är en tävling med fokus på nybörjare.  

  
Regler: Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna såsom de 

är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). Appendix S gäller.   

I klassen 2-krona är coachning från stödperson vid behov tillåtet utan diskvalificering.   

Datum: Söndagen den 27 september 2020  

Plats: SS Viken Ägir, kappseglingarna genomförs på byfjorden.  Klasser: 

Rs Tera Sport, Rs Feva XL, 2-krona.   

Bana:  Banan som seglas är en kryss/länsbana typ “svearundan”.  Tidsprogram:   

8.30          Expeditionen öppnar  

8.30-9.00  Registrering  

9.30          Rorsmansmöte  

11.00        Tid för första varningssignal  

15.00        Tid för sista varningssignal   

  
Tid för prisutdelning sker snarast möjligt efter protesttidens utgång.   

Max 6 kappseglingar kommer genomföras.   

Vi siktar på att varje race tar ca 20 min att segla. Maxtiden för första båt att gå i mål är 35 

min. Målgångsfönstret är 10 min.   

  
Anmälan: Anmälan görs via mail till vikenagir@hotmail.com eller vid ankomst den 27. Vi 

skulle uppskatta om vi får in anmälan via mail för att lättare kunna planera. Klubbmedlemmar 

som önskar segla med klubbens tillhandahållna båtar behöver i anmälan skriva vilken 

båtklass man önskar segla, och tävlingskommitten kommer besluta uppdelningen av 

klubbens båtar mellan deltagarna. Ens båttyp och segelnummer anslås senast 9.00 den 27 

på den allmänna anslagstavlan vid klubbhuset. Om deltagare har egen båt vill vi att ni skriver 

segelnumret i anmälan.   

I anmälan behöver vi veta: Namn, personnummer, kontaktperson vid nödfall, önskemål om 

båtklass att segla, ev segelnummer.   

Anmälningsavgiften är 50 kr/person och det swishas vid registreringen på plats.   

  
Priser: I klassen Rs Tera Sport kommer priser för plats 1-3 delas ut.  

I klassen Rs Feva XL kommer priser för plats 1 delas ut.  

I klassen 2-krona kommer priser för plats 1 delas ut.   

Alla seglare kommer få pris för sitt deltagande.   

  
Övrigt: Vi kommer ha en matpaus på 30 min efter 2 eller 3 race och alla seglare kommer 

lägga till på vågbrytaren vid rödön. Alla seglare kan lägga sin matsäck i en följebåt som tar 

med det ut på vattnet. Seglarna kan när som helst mellan racen komma till båten och äta 

något litet och dricka. Det är varje persons eget ansvar att se till så att matsäcken läggs i 

följebåten innan racen.   

  
Kontaktperson vid frågor:  

Simon Hansen: 070-6909473 

Hanna Wallström: 072-5208622 
vikenagir@hotmail.com  

  


