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Inbjudan  ver. 3 2020-05-30 
 
Simrishamns Segelsällskap inbjuder till 
 
Kappsegling:  DF 65 Race Simrishamn INSTÄLLT  
 
Klass:  DragonForce 65  
 
Datum: Den 20 juli 2020 
  Simrishamn 
 
Arrangör: Simrishamns Segelsällskap 
 
1 Regler 
1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna, så som de är definierade i 

kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S och Appendix E. 
 
1.2 DragonForce 65 Restricted Class Rules 2017 v. 1.6 gäller, se   

http://rg65.free.fr/rules/rg65rules2014.pdf. 
 
1.3 Kappseglingsreglerna kommer att ändras,  

(a) KSR 10 så att en länsande båt ska hålla undan för en kryssande båt, oavsett halsar; 
(b) KSR 31 så att beröring av samtliga märken är tillåten; 
(c) definitionen Zonen så att avståndet ändras till sex skrovlängder. 
 

2 Villkor för deltagande 
2.1 Kappseglingen är öppen för båtar i klassen DragonForce 65 Restricted Class. 
 
2.2 Varje tävlande ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.  
 
2.3 Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk (se KSR 4, Besluta att kappsegla). Arrangö-

ren åtar sig inte något slag av ansvar för sak- eller personskada som någon råkat ut för i 
samband med, före, under eller efter kappseglingen. 
 

2.4 Genom anmälan till eller deltagande i kappseglingen medger anmäld och/eller täv-
lande/båtägare arrangören rätt att bearbeta lämnade uppgifter med hjälp av ADB och att 
fritt använda och publicera lämnade uppgifter, resultat och bilder föreställande deltagande 
båtar och tävlande på Internet, i media eller på annat sätt.    

 
  

http://rg65.free.fr/rules/rg65rules2014.pdf
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3 Anmälan och avgift 
3.1 Anmälan ska göras senast den 16 juli via anmälningsformulär på www.simss.se. Anmälan 

ska innehålla alla uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret. 
 
3.2 Anmälningsavgiften uppgår till 150 kr och betalas vid ankomstanmälan i Seglarpaviljongen, 

Simrishamn Marina, senast den 20 juli kl. 10.00. 
 
4 Tidsprogram  
4.1 Måndagen den 20 juli 10.00  Rorsmansträff 
     10.30  Första start 
         

Lunchuppehåll ca 1 timme vid lämpligt tillfälle.  
Ingen start efter kl. 16.00. 
Prisutdelning ca 30 minuter efter sista målgång. 

 
5 Genomförande 

5.1 Gruppindelning kan komma att ske. 
 
6 Kappseglingsområde 
6.1 Simrishamns hamn. 
 
7 Banan 
7.1 Banan är en kryss-länsbana. 
 
8 Poängberäkning 
8.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med den avvikelsen att resultatet i ett av varje fullt 

fyrtal genomförda heat får räknas bort. 
  
8.2 För att erhålla placering ska tävlande ha genomfört minst fyra heat. 
  
9 Priser 
9.1 Priser utgår till de tre bäst placerade samt till bästa Grand Master. 
 
10 Övrigt 
10.1 Frukost samt lunch exkl. dryck ingår i anmälningsavgiften.  

http://www.simss.se/

