
   Tävlingsbestämmelser för Vänern-Vättern SRS-Cup 

1. Upplägg för Vänern-Vättern SRS-Cup 
Till seglingssäsongen 2021 har VVSF SRS-Cup utökats med seglingar i Vättern, 

som arrangeras av klubbar utanför Värmland Västergötlands seglarförbund, och  

byter därför namn till Vänern-Vättern SRS-Cup.. Tanken bakom är densamma 

som förut, att stimulera utbyte mellan klubbar med aktiva kölbåtseglare. 

 

2. Ingående tävlingar 2021 
Picasso Cup  Christinehamns Segelsällskap 

Jäverön Runt  Karlstads Segelsällskap 

Vänern Shorthanded KdSS/CrSS 

Vättern K&T  om det blir av 

Vättern Race Shorthanded Carlsborgs Segelsällskap 

Blombergsregattan Blombergs Båtsällskap 

Grevskapsregattan Gränna Båtklubb 

Ludvig Ohlins Minne Motala Segelklubb 

Sjötorpsregattan  Sjötorps Segelsällskap 

Torsö runt  Mariestads Segelsällskap 

Rökna Runt   Askersunds Segel- och Motorbåtsklubb 

 

3. Anmälan 
Anmäler man sig till en ingående tävling blir man deltagare i  VVSRS-Cup. 

Poängen tillfaller skepparen d.v.s. man kan delta i olika tävlingar i olika båtar. 

  

4. Poängberäkning 
Poängfördelning sker efter totalresultat oavsett om tävlingen omfattar olika 

klasser eller ej. Det kan förekomma att olika klasser hanteras som separata 

tävlingar om de seglar helt olika banor och det därigenom blir omöjligt att göra 

en totalresultatlista. Klasser som inte räknas som tävlingsklass t.ex. 

”eskaderklass” ska inte medtas i totalresultatlistan. Poängsystemet är ett 

högpoängsystem som ger segraren hundra poäng och proportionerar 

poängsumma efter platssiffra ner mot noll. Noll motsvarar platssiffra ett mer än 

platssiffran för den som kom sist om alla fullbordade seglingen, se mer nedan., 

För resultatet i en ingående tävling gäller vad arrangören skrivit i 

seglingsföreskrifter för resultatet i den enskilda tävlingen. Alla seglingar räknas. 

Det gäller att samla så många poäng som möjligt, en segling man inte deltagit i 

ger 0 poäng. Deltagande i många ingående tävlingar lönar sig, vilket är 

avsiktligt. 

  

5. Prisutdelning 
Pris utdelas till pallplatserna i serien. Prisutdelning sker på Värmland 

Västergötlands årsmöte. 

 

6. För arrangör av ingående tävling i Vänern-Vättern SRS-Cup 
 



6.1 Tävlingsarrangör skall i tävlingens presentation på Sailarena ange att tävlingen 

ingår i Vänern-Vättern SRS-Cup. Även i inbjudan och seglingsföreskrifter skall 

anges att tävlingen ingår i Vänern-Vättern SRS-Cup 

 

6.2 Resultat skall publiceras på Sailarena.även om det också publiceras på klubbens 

hemsida. Om Sailwave används eller om resultatet finns på Excel önskas att 

resultatet också skickas till srscup@vvsf.se. Värmland Västergötlands 

Seglarförbund uppdaterar ställningen i serien vartefter resultat kommer in och 

publicerar på Sailarena och på sin hemsida. Till denna kan resp. klubb länka från 

sin hemsida eller hämta hem och placera på sin hemsida. 

 

6.3 Arrangören av en tävling där det tävlas i olika klasser avgör hur en rättvis 

totalresultatlista ska sammanställas. Om man ser några osäkerheter i detta ska 

arrangören ta kontakt med Värmland-Västergötlands seglarförbund i god tid före 

tävlingstillfället. Om man seglar på olika banor i olika klasser kan lösningen t.ex.  

vara att resp. bana är en egen tävling med eller utan halvering av utdelade 

poäng. 

 

6.4 Om en arrangör inbjuder till ”Eskaderklass”, ”Familjeklass” eller liknande skall 

arrangören besluta om vad som ska ingå i resultatlistan som rapporteras in med 

hänsyn taget till vad som skrivits i punkt 4 ovan. 

 

6.5 Mer om poängberäkning 

𝑃𝑜ä𝑛𝑔 = 100 −
(p − 1) ∗ 100

𝑠
 

                           p = placeringssiffra 

                           s = antal startande i aktuell segling 

 

           Poängsiffran avrundas till heltal. 

           DNF, DSQ, DNS, OCS, BFD, RET ger hälften av poängsiffran för den som 

           fått den högsta placeringssiffran, avrundat neråt. 

           Vid lika poäng 

           Appendix A8.1 gäller, flest förstaplatser, flest andraplatser o.s.v 

           om deltagare fortfarande är oskiljbara: 

           Resultat i senaste inbördes möte,  

           Om det inte finns en tävling där deltagarna möttes får båda samma platssiffra 

           och efterkommande behåller sina platssiffror 
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