
   
 

Inbjudan 
 
 
Lilla Tjörn Runt – Liros Cup 
 
 
Datum: 2023-08-20 
 
Plats: Stenungsund 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: Optimist A, Optimist B, Optimist C, Zoom 8, RS Feva, RS Tera,  

E-jolle, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, RS 
Aero 9, Para klass och 29er 

 
Arrangör: Stenungsunds Segelsällskap 
 
 

1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 
 

1.2 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet. En båt som bryter 
mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt. 

 
1.3 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder 

som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 

1.4 Alla båtar skall föra reklam tillhandahållen av arrangören. 
 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet. 

 
2.3 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar 

med tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta 
på tävlingen. 

 
 
 



   
3. Anmälan 
 
3.1  Anmälan görs på www.stss.se, där efterfrågade uppgifter lämnas som 

namn, adress, postnummer och postadress, telefonnummer, 
klubbtillhörighet och segelnummer 

 
3.2 Anmälningsavgiften är:     
 
  

Anmälningsavgift Anmälningsavgift   
t.o.m.  23-08-16                                                

Sista Minuten anmälan           
23-08-20 

Optimist A, Optimist B, Optimist C, 
Zoom 8, RS Tera, Para, RS Aero, 
ILCA, E-jolle 

SEK 200 kr 
   

SEK 400 kr 

RS Feva, 29er SEK 350 kr SEK 550 kr 

 
 Betalningen sker lämpligast vid anmälan på internet genom 

kortbetalning. Betalningen skall finnas på STSS bankkonto senast den 
16 augusti. Det finns möjlighet att betala via bankgiro 5614-6558. 
 

3.3 Sista minuten-anmälan kan endast göras vid personligt besök på 
 tävlingsexpeditionen söndagen 20 augusti 2021 kl. 8.30-10.30. Anmälan 

för paraseglare kan göras i tre olika grupper: • Bara rorsman, • Med 
assistent, • Utom tävlan 

 
3.4 Lagtävling 
 Lagtävlingen sker med tre besättningar från samma klubb, och som 

tävlar i olika startgrupper. Anmälan sker på tävlingsexpeditionen senast 
kl. 10.30 den 20 augusti, till en kostnad av 120 kr.  

 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen  

senast 20 Augusti kl 10.30. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap. 
 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna.  
 
4.4 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén. 
 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 



   
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
lämnas ut i samband med registreringen. 

 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Söndag 20 Augusti 8.30-10.30 Registrering och efteranmälan 
   11.00 Rorsmansmöte 
   12.00 Första Start 
  
 Prisutdelning sker snarast efter sista båts målgång. 
 
6.2 Starterna sker var 10:e minut 
 
6.3 Startordning meddelas på rorsmansmötet. 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 1 kappsegling är planerad. 
 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Kappselgingarna genomförs på vattnen runt Stenungsön 
 
8.2 Starten går utanför StSS klubbhus och seglas medsols eller motsols runt 

Stenungsön beroende på vindriktning. Banan för 29er, RS-Feva, E-jolle, 
ILCA, RS Aero och Zoom 8 är förlängda. Para klass och Optimist C 
seglar på en bana utanför klubbhuset.  

  
 Banan går runt ön Stenungsön samt utlagda banbegränsningar som 

återfinns i Seglingsföreskrifterna. 
 
9. Poängberäkning 
 
9.1 Resultatet beräknas baserat på seglad tid och eventuella tidstillägg. 
 
9.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 

den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 
 
10. Priser 
 
10.1 Varje båt som har deltagit får en Lilla Tjörn Runt-plakett. Snabbaste kille 

och tjej optimist får ett vandringspris. Det delas även ut ett pris till var 5:e 
målgående båt i respektive startgrupp. I varje startgrupp utlottas priser till 
registrerade deltagare. 

 
 
Datum: 2023-01-31 


