
 
 
Tävling: Fragancia Cup  

 
Tävlingen är avsedd för alla typer av segelbåtar. Alla båtar som är upptagna i 
SRS-tabellen och överensstämmer med båttypens grundstandard i fråga eller 
har ett SRS – mätbrev är välkomna att delta. 

 
 
Datum: 2014-06-14 
 
Arrangör: Halmstad Segelsällskap 
 
 
 
1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. 
 
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. 
 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-

segla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- 
eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, un-
der eller efter tävlingen. 

 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2014-06-14 kl 09:30 till Halmstad Segelsäll-

skap via Halmstads Segelsällskaps hemsida på www.hss1910.nu. 
  
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om, 

Namn på ansvarig ombord, båtnamn, segelnr och SRS  
 
3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas senast 2014-06-14 kl 09:30 
 
4. Registrering  
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2014-06-14 kl 

09:30 
  
5. Seglingsföreskrifter 



  
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Registrering    kl 09:00 
 Skepparmöte  kl 09:30 
 Start   kl 11:00 
 Prisutdelning  Efter målgång 
  
6.2 3 kappseglingar är planerade.  
 
7. Genomförande 
 
7.1 Tre starter kommer att genomföras. Beroende på antalet anmälda båtar 

kan det bli flera startgrupper. 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs utanför Halmstad hamn. 
 
9. Banan 
 
9.1 Kryss/länsbana. 
 . 
10. Starten 
  
10.1 Startlinjen informeras på rorsmansmötet. 
 
10.2 En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som 

inte startande. 
 
11. Mållinje 
 
11.1 Informeras på rorsmansmötet. 
  
12. Protester och straff 
 
12.1 Lämnas till tävlingsledningen efter målgång. 
 
13. Priser 
 
13.1 JA… Lite smått och gott. 
  
 
 
Tävlingskommittén 


