
                                           Inbjudan 
 

Tävling:                                Jollefighten  
                         Som ingår i Liros Jolle Cup 
 

Klasser: Optimist-A, -B, -C, Zoom8, RS Tera Sport, E-jolle, Laser Std, 
              Laser Radial, Laser 4.7 RS Feva, 29er och 420. 

Övriga jollar respitsegling 505 och RS500, 200 och 100 
 
Datum:                                   Lördag 29 augusti 2015 
 
Arrangör: Björlanda Kile Segelsällskap (BKSS). Göteborg 
 

1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt PYS reglerna 
  
1.2 För Liros Jolle Cup gäller även regler angivna av VKSF. 
 
1.3 Övriga jollar respitsegling. Deltagande jolle måste ha ett angivet PYS tal i 2015 

års tabell (Portsmouth Yard stick). Saknas värde  PYS med finns med i 2015 års  
SRS tabell görs omräkning till PYS, av arrangören. PYS- och SRS-tabell se bi-
laga Inbjudan  

 
1.4 Alla båtar skall, enligt ISAF Regulations 20, ha dekaler på var sida förliga delen 

av skrovet, tillhandahållen av BKSS. Dekaler finns att hämta på expeditionen. 
 
1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-
ning eller när den tävlande befinner sig i hamn. 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 an-

sluten till SSF. 
 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

BKSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för 
i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

3. Anmälan 
3.1 Anmälan görs så snart som möjligt på BKSS hemsida (www.bkss.se) under: 
             ”Kalender/Seglingskalender/Anmälan”. Detta underlättar för tävlingsledningen. 
 Anmälan dock senast 29 augusti före rorsmansmötet kl. 09.45. 
 



3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr för enmansjolle, 200 kr för 2 mansjolle. Betalas 
kontant  eller med swish vid registrering i BKSS klubbstuga. 

 

4. Registrering 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördagen den 29 augusti 

kl. 09.45 
 

5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 
6. Tidsprogram 
6.1 Lördag den 29 augusti: 
 Expeditionen öppen för registrering 09.00 
 Rorsmansmöte 09.45 
 Tid för första varningssignal 11.00 
 Ingen startprocedur efter 16.00 
 
6.2  
 Två kappseglingar á 40 min är planerade för Optimist och Tera. 

Tre kappseglingar á 30 min är planerade för alla klasser utom Optimist och Tera 
 

 

7. Kappseglingsområde 
7.1 Kappseglingarna för alla klasser, utom Optimist-C, genomförs på banområde ”A”  
             ute på Nordre Älvs Fjord.  

 Optimist-C kappseglar på banområde ”B” utanför Björlanda Kiles hamnpirar. 
 

8. Banan 
8.1  Banan är en Trapetsbana för banområde ”A” 
 
8.2 Banan är en kryss-länsbana för C-Optimist 

 
9. Poängberäkning 
9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller. Samtliga kappseglingar räknas. 
 

10. Priser 
10.1 Pris delas ut, baserat på en femtedel av deltagarna i respektive klass (min 5 del-

tagare per klass). Vandringspriset ”Jollefighten” delas ut till segraren i den klass 
som har flest deltagare. Skulle det vara två eller fler klasser med samma delta-
garantal avgör Tävlingsledningen vilken klass som får priset. 
En gemensam resultatlista tas fram för Optimist-A och -B. Segraren i denna lista 
har alltså möjlighet att vinna vandringspriset om dessa båda klasser tillsammans 
har flest deltagare.  
Gällande Optimist-As och -Bs separata resultatlistor (en femtedel av deltagarna i 
respektive klass) baseras dessa på gemensamma resultatlistan. Ingen omräkning 
sker. 

 Specialpriser till Optimist -C. 
 

11. Kontaktperson 



 Nina Fredriksson  0708-219285 
 

 
 Välkommen! Hälsar BKSS tävlingsledning  
 


