
                                         
 INBJUDAN  
 
Nyköpings Segelsällskap inbjuder till skärgårdsseglingen JUNINATT. 
 
31/5 – 1/6  2013 
 
Klasser: SRS kölbåt med minsta SRS-tal  0,95 
 
Regler: Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de 
är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna. 
En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller 
SRSv-för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. 
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. En båt som 
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt. 
Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller 
inte. 
 
Villkor för deltagande: Båt skall vara ansvarsförsäkrad och utrustad med 
mobiltelefon som är nåbar under seglingen. 
Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4, Besluta att kappsegla. Nyköpings 
Segelsällskap accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.  
 
Anmälan: Anmälan till eskader@nyss.nu , senast 2013-05-24 och skall innehålla 
uppgifter om: skepparens namn, båttyp, segel nr, båtnamn, SRS-tal med eller 
utan undanvindssegel, klubb, mobilnummer. 
 
Seglingsföreskrifter/deltagarlistor: 
Hämtas torsdag 30/5 kl. 18:00 – 20:00 i servicehuset på NYSS varv i Spelhagen. 
Startavgiften 200:- betalas i samband med att handlingarna lämnas ut. 
 
Startsystem: Omvänd SRS, individuell start efter SRS-tal. 
Starttid för SRS-tal 1.0 är kl. 19:30 
 
Bana: ca 40M 
Banan är förlagd i delvis oprickade vatten från Örsbaken via Hasselöleden  längs 
Bråvikens norra strand, förbi Nävekvarn där vi vänder mot öster.  
Start och mål vid Broken. 
 

After Sail: Efter målgång bjuder NYSS på korv med bröd. Bastun står till 
förfogande för trötta men glada seglare. 
 
Prisutdelning: Kl. 18:00 lördag kväll. Vandringspris och plaketter. Knytkalas och 
eftersnack för de som vill.  
 
Upplysningar/anmälan: Anders Román 0155-281980 , 073-2222344 
                                        Hans Kowallek  010-5669529                                


