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Regler för resultatberäkning i SWE 505 CUP 2018 
 
 

Ingående tävlingar i cupen 
SWE 505 CUP 1  BKSS Björlanda kile 12-13/5 

SM/NoM 505  MSS Marstrand 1-2/ 9 

Olympiska regattan KSSS Stockholm/Saltsjöbaden 6-7/10 
 
 

Deltagare: 
• Samtliga svenska 505-besättningar som är medlemmar i Svenska 505-förbundet kan 

tävla om priserna i SWE 505 CUP 2018. 

• En besättning består av rorsman och gast, men besättningen har rätt att alternera plats i 

båten, på det sätt besättningen önskar. 

• Hela besättningen ska vara densamma i minst två av de tre tävlingarna för att räknas 

som en besättning i den totala cupen. Utbyte av en person i besättningen, i en tävling, 

får göras. Görs fler byten bildas ny/a besättning/ar i cupens ranking. 

• Om en ordinarie besättning som seglat minst en tävling ihop splittras (båda 

besättningsmedlemmarna kappseglar i cupens tävlingar men i två olika båtar) räknas det 

som två nya besättningar i cupens ranking. Ingen av dessa kan då utnyttja de resultat 

man gjort tillsammans. 

• En besättning har rätt att byta båt mellan de ingående tävlingarna. 

• Utländska seglare är mycket välkomna i de tre tävlingarna, men kan inte tävla om 

cupens priser. 
 
 

Resultatberäkning  
• Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller.  

• Samtliga placeringar på delseglingarna i de tre ingående regattorna utgör en 

rankingserie. Placeringar får borträknas enligt nedan. 

• Utländska besättningars placeringar räknas bort i sammanställningen för rankingserien.  
 

Antal räknade delseglingar i cupens slutresultat: 

• Vid genomförande av 3 eller färre seglingar räknas alla. 

• Vid 4 – 8 seglingar får 1 segling räknas bort 

• Vid 9 – 14 seglingar får 2 seglingar räknas bort 

• Vid 15 – 21 seglingar får 3 seglingar räknas bort 

• Vid 22 – 29 seglingar får 4 seglingar räknas bort 
 
 

Priser i SWE 505 CUP 2018 
Första pris:  En inteckning i vandringspriset för SWE 505 CUP 

 

Övriga priser inte klara än – sponsorer är välkomna! 

 


