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SANDHAMNS
REGATTAN

Sandhamn 21 - 24 juli

Klasser: Int SM J80, SM M22, M30 Int RM M25, Int 5M, 6mR
och övriga kölbåtsklasser och entyps klasser.

Datum: 21-24 juli 2004
Arrangör: KSSS

1. Regler
1.1 Kappseglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna

(KSR) Appendix S1.
Båtar som för reklam utöver den som medges i KSR
Appendix 1 Regulation 20.3 ska inneha giltig reklamlicens
utfärdad av SSF.

1.2 Alla båtar kan enligt KSR appendix 1 åläggas att föra
tävlingssponsorns reklam.

2. Villkor för att delta
2.1 Se. Kappseglingsreglerna appendix S1.

3. Anmälan
3.1 Anmälan och anmälningsavgift ska vara KSSS tillhanda

senast 12 juli 2004. Efteranmälan mot förhöjd avgift kan
göras fram till och med kl12:00 onsdagen den 21 juli 2004.

3.2 Anmälningsavgiften är:
Bankappsegling 3 dagar 1.200 kr
Classic Yachts LYS 3 dagar 800 kr
Classic Yachts Kanholmsdagen 300 kr

3.3 Anmälan skall göras på bifogad anmälningsblankett, vilken
skickas till KSSS, Box 118, 133 22 Saltsjöbaden eller via
KSSS hemsida: www.ksss.se

3.4 Anmälningsavgiften betalas via bg. 160-2861, pg 199-0
eller genom att uppge kontokortsnummer samt sista
giltighetsdatum på anmälningsblanketten.

4. Registrering
4.1 Registrering ska göras på regattaexpeditionen senast

kl 09:00 torsdag 22 juli.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram
6.1 Onsdag 21 juli

10:00-19:00 Regattaexpeditionen öppen.
14:00 Tune Up, Bankappsegling.
19:00 Invigning, Stora Bryggan i Sandhamn.

Torsdag 22 juli
08:15-09:30 Regattaexpeditionen öppen. Registrering.
11:00 Varningssignal dagens första kappsegling.
c:a 17:00 Daily First och After Sail på stora bryggan.

Fredag 23 juli
11:00 Varningssignal dagens första kappsegling.
c:a 17:00 Daily First och After Sail på stora bryggan.
Kväll Respektive klassförbunds klubbafton.

Lördag 24 juli Kanholmsdagen Classic Yacht LYS.
08:15-09:00 Senaste möjliga registrering

Kanholmsdagen.
11:00 Varningssignal dagens första kappsegling.
15:00 Senaste varningssignal första startande klass.
18:00 Prisutdelning stora bryggan.

6.2 8 bankappseglingar är planerade, därav minst tre måste
genomföras.

6.3 1 distanskappsegling per dag för Classic Yacht LYS,
där Kanholmsdagen är den sista.

8. Mätkontroll
8.1 Stickprovskontroller av att båtarna överensstämmer med

reglerna kan komma att göras under tävlingen.

9. Kappseglingsområde
9.1 Kappseglingarna genomförs på banområden nära Sandhamn.

10. Banan
10.1 Banorna är en kryss-läns-bana.
10.2 Distansbana för Classic Yacht LYS.

12. Priser
12.1 KSSS-priser i varje klass i förhållande till antalet anmälda

båtar i klassen: ett pris för varje påbörjat femtal båtar.

KSSS Ansvar
KSSS påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som
drabbar besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i
samband med kappseglingar (eller andra seglingar som KSSS
arrangerar).

SANDHAMNSREGATTAN–EN KLASSIKER REDAN 1897!

När Oscar II invigde KSSS klubbhus i Sandhamn 1897 var
jubileumsregattan som då avhölls så välkänd att den samlade
93 båtar! Regattan har successivt anpassats till modernare
båttyper och banor men fortfarande läggs stor vikt vid att också
locka alla gamla klassiska skönheter som fortfarande seglas
och vårdas av många entusiaster. I år seglar Mälarbåtarna om
sina SM-medaljer.

SM och RM seglingar genomförs för flera klasser på kryss-
länsbanor nära Sandhamn med möjlighet att också utnyttja
Rödkobbsfjärden som alternativ. De klassiska jakterna erbjuds
också distanseglingar i skärgården och banseglingar på Kan-
holmsfjärden där den klassiska startpaviljongen på Gastholms-
grund åter får en aktiv roll.

Missa inte tillfället att kappsegla eller bara beskåda alla häftiga
båtar, såväl gamla som nya! Vi garanterar en härlig seglings-
upplevelse om du kommer till seglarmetropolen Sandhamn
under denna regatta.
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