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Inledning
Reglerna omfattar klasser, regattor, deltagare, poängberäkning, priser och resultat för
-

Gill Stockholm Cup
Liros Cup Ost
Liros Stockholm SRS Cup
DM

Gill Stockholm Cup
Klasser
Klasser och tidsperioder
-

Optimist Grön – vår- och höstcup
Optimist Blå – säsongscup
Zoom 8 – säsongscup
Laser 4.7 – säsongscup

Regattor
Ingående regattor i GSC beslutas av Jollenätverket efter överenskommelse med arrangör.

Deltagare
Minsta antal deltagare för en delsegling är 3 för att räknas med i cupen. Minsta antal deltagare i
cupen är 5 för att få pris av Yachteq (Gill).
Alla seglare oavsett nationalitet kan delta.
Åldersbegränsningar. Optimist Blå, Zoom 8 och Laser 4.7 har rekommenderade lägsta ålder 13 år, dvs
deltagande räknas med i cupen det år seglaren fyller 13 år. Ålder begränsar inte deltagande i en
delsegling. Arrangören ansvarar för att informera StSF om ålder.

Poängberäkning
Arrangör avgör poängberäkning för delsegling.
Högpoängsystemet används i cupsammanställningen, där DNS, DNF eller DSQ etc totalt på
delseglingen ger den senast registrerade koden i cupen. DNS, DNF eller DSQ totalt etc ger 1 poäng,
DNC totalt på en delsegling ger 0 poäng.
Inga strykningar i cupen.

Priser
Priser utdelas av arrangör per delsegling i alla klasser. Nyttopriser lottas ut bland alla seglare som
deltar i prisutdelningen.
Priser i cupen utdelas på sista delseglingen för säsongen till plats 1-3 för klasserna Optimist Blå och
Zoom 8.

Resultat
Arrangör ansvarar för att publicera resultat på arrangörens webbplats.
StSF ansvarar för att publicera sammanställda cupresultat på stsf.se.

Liros Cup Ost
Klasser
Säsongscup för klasserna
-

Laser Standard
Laser Master
Laser Radial
29er
E-jolle
Spitfire

Regattor
Ingående regattor i LCO beslutas av Jollenätverket överenskommelse med arrangör.

Deltagare
Minsta antal deltagare för en delsegling är 3 för att räknas med i cupen. Minsta antal deltagare i
cupen är 5 för att få pris av Liros.
Alla seglare oavsett nationalitet kan delta.
Rekommenderad åldersbegränsning för alla klasser är 13 år, dvs deltagande räknas med i cupen det
år seglaren fyller 13 år. Ålder begränsar dock inte deltagande i en delsegling. Arrangören ansvarar för
att informera StSF om ålder.

Poängberäkning
Arrangör avgör poängberäkning för delsegling.
Högpoängsystemet används i cupsammanställningen, där DNS, DNF eller DSQ etc totalt på
delseglingen ger den senast registrerade koden i cupen. DNS, DNF eller DSQ totalt etc ger 1 poäng,
DNC totalt på en delsegling ger 0 poäng.
Inga strykningar i cupen.

Priser
Priser utdelas av arrangör per delsegling i alla klasser. Nyttopriser lottas ut bland alla seglare som
deltar i prisutdelningen.
Priser i cupen utdelas på årsmötet i Stockholms Seglarförbund.

Resultat
Arrangör ansvarar för att publicera resultat på arrangörens webbplats.
StSF ansvarar för att publicera sammanställda cupresultat på stsf.se.

Liros Stockholm SRS Cup
Klasser
Säsongscup för
-

Enskrov
Flerskrov

Regattor
Ingående regattor i LSSC beslutas av styrelsen i StSF efter överenskommelse med arrangör samt med
samarbetspartner Liros.
Regattor väljs ut så att alla seglare med båt som har ett SRS-tal kan delta.

Deltagare
Deltagare är seglare med båt som har ett SRS-tal.
Alla seglare oavsett nationalitet kan delta.
Åldersbegränsning är 13 år, dvs deltagande räknas med i cupen det år seglaren fyller 13 år. Ålder
begränsar dock inte deltagande i en delsegling. Arrangören ansvarar för att informera StSF om ålder.

Priser
Priser utdelas av arrangör per delsegling i alla klasser. Nyttopriser lottas ut bland alla seglare som
deltar i prisutdelningen.
Priser i cupen utdelas på årsmötet i Stockholms Seglarförbund.

Poängberäkning
Arrangör avgör poängberäkning för delsegling.
Högpoängsystemet används i cupsammanställningen, där DNS, DNF eller DSQ etc totalt på
delseglingen ger den senast registrerade koden i cupen. DNS, DNF eller DSQ totalt etc ger 1 poäng,
DNC totalt på en delsegling ger 0 poäng.
Efter tre delseglingar får ett resultat räknas bort, efter 6 delseglingar får ytterligare resultat räknas
bort.

Resultat
Arrangör ansvarar för att publicera resultat på arrangörens webbplats.
StSF ansvarar för att publicera sammanställda cupresultat på stsf.se.

DM
Klasser
Alla klasser och alla format kan vara DM. Ett DM per säsong per klass eller format.

Regattor
StSF beslutar vilka regattor som är DM efter överenskommelse med arrangör och klassförbund.

Deltagare
Minsta antal deltagare för ett DM är 3.

Endast seglare från klubbar i Stockholm räknas med i ett DM. Detta begränsar inte att seglare från
andra klubbar och länder deltar i själva seglingen.

Priser
Arrangören avgör vilka priser som delas ut.
DM-plaketter kan beställas på:
http://rftecken.sporrongshop.com/Startpage/Startpage.aspx?MenuID=4730 (lösenordet är
sporrong). StSF betalar DM-plaketter om arrangören vill det.
Priser i cupen utdelas även på årsmötet i Stockholms Seglarförbund.

Resultat
Arrangör ansvarar för att publicera resultat på arrangörens webbplats.
StSF ansvarar för att publicera sammanställda cupresultat på stsf.se.

