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1 KRAV FÖR DELTAGANDE I KLUBBMÄSTERSKAP. 

1.1 Till ÖBK:s klubbmästare kan endast utses medlem eller person tillhörande medlems 
familj. 

1.2 Klubbmästare skall ha varit anmäld som skeppare på av familjen helt eller delvis ägd 
båt, samt varit ombord under kappseglingarna. 

1.3 Inhyrd eller lånad båt får endast användas, om egen båt inte är brukbar, och då endast 
efter föranmälan till och godkännande av tävlingsledningen. 

 

2 SEGLINGAR SOM INGÅR I KLUBBMÄSTERSKAPET. 

Följande tre delseglingar ingår i KM: Skoja Cup, Kräftseglingen och ÖBK:s Ruskiga höstsegling. 
 

3 REGLER 

Kappseglingarna skall genomföras i enlighet med: 

3.1 KSR 

3.2 Klassregler för SRS 

3.3 Seglingsföreskrifter 

3.4 Deltagande båt ska anmälas som antingen SRS Standardbåt, Klassbåt eller 
Mätbrevsbåt. Mätbrevsbåt (båt med gällande SRS mätbrev) får inte anmälas som Standardbåt 
eller Klassbåt. 

3.5 SRS A.4.3 ii) tillämpas: ”en båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-mätbrevet eller 
båtdatabladet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel”. 
Ändringen ska meddelas senast på skepparmötet för respektive kappsegling. 

3.6 Avdrag får göras med 0,01 för båt som i SRS-mätbrevet eller båtdatabladet har försegel 
med FP >1,1xFB och som anmäls med försegel som har FP =<1,1xFB (fockavdrag). Ändringen 
ska meddelas senast på skepparmötet för respektive kappsegling. 

 

4 UNDANTAG FRÅN REGLER 

4.1 Undantag från KSR 26 - Starta kappseglingar. Startförfarande sker enligt anvisningar i 
Seglingsföreskrifter. 

 

 

 



5 POÄNGBERÄKNING. 

5.1 Poängberäkning skall ske i enlighet med KSR Appendix A – Poängberäkning. 

5.2 Lågpoängsystemet tillämpas. 

5.3 Varje båts slutpoäng i serien ska vara summan av poängen i alla kappseglingar utom 
poängen i den sämsta, men om någon kappsegling annulleras ska varje båts slutpoäng i serien 
vara summan av poängen i alla kappseglingar som genomförts. 

5.4 Om en kappsegling annulleras, räknas kappseglingen inte med i serien för någon båt. 

5.5 Regel A9, Poäng för kappseglingar i en serie som är längre än en regatta, tillämpas. 

 

6 PRISUTDELNING. 

6.1 Prisutdelning sker tidigast i samband med ÖBK:s Ruskiga höstsegling. 

6.2 Klubbmästerskapspokalen är ett vandringspris som är ständigt vandrande. Dessutom 
tilldelas klubbmästaren, andra- och tredjepristagaren en mindre tennpokal eller motsvarande 
pris. 
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