
Kappseglingar i Mariefreds båtklubb följer de Svenska Kappseglingsreglerna (SKR) som finns att läsa 

och ladda ner från Svenska Seglarförbundets (SSF) hemsida. 

Kappseglingarna består av kvällskappseglingar på våren och på hösten. Dessutom anordnas 

distanskappsegling till Rastaholm vår och höst. Datum för dessa finns i MBK-info och på klubbens 

hemsida. 

För att delta på kvällskappseglingen så räcker det med att bara infinna sig till start, för de båtar som 

har varit med tidigare. Nya båtar måste ha ett SRS-tal, från vilket vi räknar ut den individuella 

starttiden, behöver göras några dagar innan seglingen. 

För distansseglingarna gäller anmälan till klubbens seglingsansvarige.  

Deltagande båtar seglar på handikapp enligt SRS. Båtar kan ha ett giltigt mätbrev där SRS-talet anges, 

alternativt finns SRS-tal för de allra flesta båttyper på SSF hemsida. Båt som helt saknar mätetal 

kommer att få det av klubbens seglingsansvarige. Varje båt har fyra olika mätetal: 

- Fler än två i besättningen, utan flygande försegel (tex spinnacker) 

- Fler än två i besättningen, med flygande försegel 

- En eller två i besättningen, utan flygande försegel  

- En eller två i besättningen, med flygande försegel 

Varje deltagare anmäler till den seglingsansvarige vilket mätetal som ska användas för den aktuella 

seglingen. Enklast sker det på Klubbens Facebooksida ”Kvällssegling". 

Starter sker utifrån varje båts SRS-tal för ”Fler än två, utan spinn". Utifrån uppskattad tid för 

seglingen, och båtens SRS räknar vi fram en tidpunkt för start, meddelas på Facebook. Långsamma 

båtar startar då före snabbare. Teoretiskt skulle då först i mål vinna, men eftersom totaltiden kan 

variera med vindstyrkan så sker en omräkning med hjälp av klockslaget för målgång. Varje båt ska 

notera klockslaget för sin målgång o meddela det. Varje båt kan använda samma starttid för hela 

serien (tex alla vårens kvällskappseglingar). 

Vårens kvällskappseglingar startar runt klockan 18:30, höstens runt 18:00.  

Distanskappseglingarna använder samma metod som kvällskappseglingarna. Vid vårens segling 

räknas de båda dagarna som två delseglingar, men höstens räknas som två separata. 

Poängberäkning sker i enlighet med SKR, platssiffermetoden. Första båt får en poäng, andra två 

poäng och så vidare. Båt som ej startat får lika många poäng som det största antalet startande under 

serien + 1. För vårens och höstens seglingar gäller att seglingen med sämst resultat räknas bort, 

under förutsättning att alla seglingarna genomfördes.  

Båt som råkar göra fel kan gottgöra det genom att snurra ett varv som ska innehålla minst ett slag 

och en gipp. Gäller även vid kontakt med rundningsmärke. Vi tillämpar inget regelrätt 

protestförfarande, men båtar som gör uppenbara fel utan att rätta det, blir diskade från den 

seglingen. 


