
 

 
Inbjudan 

 
 

Näset Runt 2022 
 
 
Datum: 2021-08-06 
 
Plats: Falsterbokanalen 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 

Båtklass:  SRS-klass 

2Star – Max 2 personer ombord 

Familjeklass SRS med möjlighet att välja bort flygandesegel. 

Flerskrovsklass 

Tävlingen ingår i Öresund Cup 2022 

 
Arrangör: Falsterbokanalens Båtklubb 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 
 

1.5 Följande ska finnas ombord på deltagande båt: 
- Sjökortsplotter och/eller sjökort 
- Mobiltelefon 
- Ankare 
- Mistlur 
- Brandsläckare om spis, elsystem eller motor finns ombord 
- Hink med lina 
- Säkerhetssele 
- Kompass 

 
1.6 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och 

skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet. 
 
1.7 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor 

för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i. 



1.8 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte 
för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under 
däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på 
det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
1.9 Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av 

regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-
pandemin samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet 
eller kappseglingskommittén. En tävlande som bryter mot detta kan 
straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller 
inte för brott mot denna regel. 
 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande 

senast 2022-08-04. Detta gäller ej familjeklassen, vid avsaknad av 
mätbrev sätter seglingskommittén ett SRS tal. 

 
2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till 

Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. 
 
2.5 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 15 år det år tävlingen 

genomförs. 
 
2.6 Med anmälan godkänns att de tävlandes namn får publiceras i media. 

Tävlandes namn publiceras i deltagarförteckning, resultat samt kan 
publiceras i reportage, rapporter, bilder och filmer från tävlingen. 

 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras med e-post senast 2021-08-04. Skickas till 

tavling@falsterbokanalen.se Ange följande: 
 Båtnamn, Båttyp, Rorsman, Klubb, Segelnr,  Klass, SRS tal 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 400 kr. Betalas med kort vid registreringen på 

plats alternativt med swish 1236099147, ange båtnamn vid betalningen. 
Kan också betalas via bankgiro  5435-8445. Ej uppvisat bevis för utförd 
betalning innan segling medför DNS i resultatlistan.  

 
3.3 Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av 

segelkonfiguration ska anmäla sitt val till tavling@falsterbokanalen.se 
senast 48 timmar före första start. 

 
3.4 Deltagande båtar ligger utan kostnad i hamnen från torsdag 4/8 till 

maximalt måndag 8/8 på morgonen.  
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering görs med e-post till tavling@falsterbokanalen.se senast 

09:00 på startdagen.  

mailto:tavling@falsterbokanalen.se
mailto:tavling@falsterbokanalen.se
mailto:tavling@falsterbokanalen.se


 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

båtens mätbrev. 
 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på 
www.falsterbokanalen.se/naset-runt-2022/   

 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Fredag den 5 augusti 
 Tävlingsexpeditionen tar emot registreringar via e-post; 

tavling@falsterbokanalen.se. Vid frågor ring 0706910383 
 
 Lördag den 6 augusti 
 Tävlingsexpeditionen tar emot registreringar via e-post; 

tavling@falsterbokanalen.se fram till 0900. Betalning kan göras mellan 
0800-0900 med kort vid klubbhuset. Vid frågor ring 0706910383 

 
 Rorsmansmöte kl. 09:00 utanför klubbhuset 
 
 Gemensam broöppning kl. 10:00 
  
 Första start kl.10:20 mellan Falsterbokanalens södra pirar. 
 
 Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång. 
 
 Korvgrillning med dryck serveras direkt efter seglingen.  
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Jaktstart dvs. båtarna startar efter sitt SRS tal, lägst tal startar först. 

Medför förhoppningsvis samlad målgång vid Falsterbokanalens norra 
pirar.  

 
7.2 Startlinje är mellan pirarna i södra kanalen. Mållinje är mellan utlagda 

bojar (röda flaggor) nordost om pirarna norra kanalen. Se skiss. 
 
7.3 Avkortning kan ske vid Skanörs Hamn. Se målgångsskiss. Avkortning av 

bana markeras med flagga på vågbrytare i Skanörs Hamn tillsammans 
med ljudsignal. Vid avkortning av bana räknas tiderna om. 

 
7.4 Vattnen norr om Falsterbokanalen är populära fiskevatten. Beroende på 

begränsat djup så avrådes halt från att segla mellan utlagda nät. 
Felaktigt utmärkta nät och bristfällig utmärkning förekommer ofta. 
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8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Banbeskrivning skiss 

 
 
 

 



8.2 Startlinje och mållinje 

 

 

8.3 Alternativ målgång Skanörs hamn 

 

 
 
 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 Protesttid 30 minuter efter båts målgång. 
 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 En båts beräknade starttid baseras dess SRS tal tillsammans med 

gällande vindstyrka. Vid optimal segling kommer alla båtar att gå i mål 
samtidigt.  

 
10.2 Målgångs tid som pga. vindförändringar avviker med mer än ±15% kan 

komma att räknas om. 



 
 
11. Priser 
 
11.1 Ett pris för var fjärde startande båt i varje klass. 
 
 
 
Datum: 2022-07-14 
Seglingsledare: Rikard Roth 
  070-691 0383 
  tavling@falsterbokanalen.se 
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