
Statuter Sydostcupen 2014-5 

  
Arrangörer: 

 

Karlshamns Segelsällskap 

Malmö Segelsällskap 

Rönne Sejlklubb 

Simrishamns Segelsällskap 

Trelleborgs Båtklubb 

Ystads Segelsällskap 

 

Seglingar 2014-15 preliminärt 

 

23 augusti 2014Trelleborg 

30 augusti 2014 Saltholm runt i Malmö 

 

6 juni 2015 Skärgårds race i Karlshamn 

7 juni 2015 Skärgårds race i Karlshamn 

13 juni 2015 segling i Ystad 

20 juni 2015 Bornholm runt från Rönne 

20 juli 2015 Hanöregattan i Simrishamn 

21 juli 2015 Hanöregattan i Simrishamn 

22 juli 2015 Hanöregattan i Simrishamn 

 

Sydostcupens huvudsponsor är Simrishamns varv AB i Simrishamn 

 

Regattorna seglas efter arrangörs lokala seglingsföreskrifter. 

 

Arrangör har rätt att genomföra en eller flera delseglingar.  

 

För att segling skall räknas in i Sydostcupen skall det var minst fem startande båtar 

 

I cupen räknas slutresultatet från respektive orts seglingsdagar utifrån dess resultaträkning. Vid flera klasser skall 

totalresultat räknas mot beräknad seglad tid per segling. 

 

Resultaten räknas mot båt oavsett rorsman eller besättning vid olika seglingstillfällen. 

 

I cupens slutresultat räknas de fyra bästa seglingsdagar dvs. slutresultaten från respektive arrangörs 

seglingsdagar. Poängberäkning enligt lågpoängsystemet i KSR appendix A. Båt som ej startar i en orts seglingsdag 

får vid slutsammanställningen av alla delseglingar det poängtal vilket motsvarar det antal båtar som startat i den 

delseglingsdag med flest båtar plus en poäng. Detta innebär att båt som ej startat under en delseglingsdag får 

samma poäng oavsett vilken delseglingsdag det än är.  

Seglas det i flera klasser i en regatta skall en total resultatlista räknas fram utifrån SRS mätetal. 

Vid lika poäng mellan två tävlande båtar är det resultatet från sista seglingsdagen som är utslagsgivande.  

 

Ur säkerhetsskäl får elektroniska navigeringsinstrument användas under alla seglingar. 

 

Prisutdelning sker efter varje regattas slut. Varje arrangör kan namnge sin regatta med eget namn med egna 

sponsorer och priser. 

 

Cupens totalprisutdelning sker i Simrishamn i anslutning till prisutdelning för Hanöregattan. 

 

Deltagarförteckning, resultatlistor och bilder kan komma att publiceras på Internet. Genom anmälan till eller 

deltagande i kappsegling medger anmäld och/eller deltagande besättning/båtägare att sådana uppgifter publiceras 

på Internet. 


