1
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Svenska Seglarförbundets tävlingsanvisningar för barn och
ungdomar 2018
Tävling för seglare 11 år och yngre
- Kappseglingsverksamhet ska planeras så resandet minimeras
- Skall inte delta i nationella mästerskap
- Nationell kappsegling som kräver kvalificering ska inte förekomma
- Rankinglistor ska inte förekomma
- Får inte tas ut till representationslag, landslag eller internationella mästerskap
- Ska inte kappsegla internationellt
Förtydligande
Nationella mästerskap, nationella tävlingar som kräver ranking eller resultat för kvalificering,
samt alla sanktionerade tävlingar som resulterar i någon form av rankinglista eller vidare
kvalificering är endast tillåtna för seglare 12 år och äldre. (från och med det år de fyller 12
år).
För alla sanktionerade tävlingar på lokal eller regional nivå gäller att även seglare 11 år och
yngre får ges resultat i en enskild tävling, men sådana resultat får inte utgöra grund för
någon ranking utöver den enskilda tävlingen och inte heller ligga till grund för vidare
kvalificering.

A. Svenskt mästerskap och ranking för seglare 11 år och yngre
Seglare 11 år och yngre i enmansbåt får inte delta i ranking och/eller svenskt mästerskap.
På flermansbåtar skall minst en person i besättningen vara 12 år eller äldre för att få delta i
ranking och/eller svenskt mästerskap.
Vid lagsegling i enmansbåt skall minst en person per lag vara 12 år eller äldre för att laget
skall få delta i ranking och/eller svenskt mästerskap.
En kappseglingsserie (t.ex över en säsong) inom en enskild klubb och för klubbens egna
medlemmar räknas i detta hänseende inte som ranking.

B. Deltagande vid internationella tävlingar utomlands och i Sverige
SSF rekommenderar inte seglare 12 år och yngre att tävla på internationella tävlingar som
innebär långa resor.
SSF och berörda klassförbund har ett uppdrag att informera om intentionerna i Idrotten Vill
avseende internationellt tävlande för barn.
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C. Internationella mästerskap utomlands och i Sverige
Idrotten vill och SSF:s beslutade regler gäller för samtliga seglare anslutna till SSF och
därmed får seglare 11 år och yngre från Sverige inte delta vid internationella mästerskap i
segling arrangerade i utlandet eller i Sverige.
Seglare 12 år och äldre får endast delta på nordiskt juniormästerskap, JNoM.
Seglare 13 år och äldre får lov att delta på internationella mästerskap.
SSF kommer att sanktionera internationella mästerskap i Sverige utifrån dessa anvisningar.
Därför kommer krav ställas på att anvisningarna skrivs in i Notice of Race, NoR för att
sanktion skall ges på dessa tävlingar.
SSF är medvetna om att detta kan vara ett hinder för svenska arrangörer att få denna typ av
mästerskap till Sverige. Men det är också en möjlighet att påverka klasser och andra länder
och att se över sina tävlingsregler/anvisningar för barn

D. Junior-SM
Junior-SM klasser där man seglar om SM-tecknen är öppna för seglare mellan 12 och 20 år
om inte klassbestämmelser anger något annat. D.v.s. seglare 11 år och yngre tillåts bara
tävla om SM-tecken i enlighet med de undantag som ges under punkt A ovan.

E. Jr Cup
Jr Cup är ingen nationell tävling som kräver kvalificering och inget mästerskap och där får
seglare mellan 10 – 20 år gamla delta.

F. Ungdoms SM i Matchracing
På Ungdoms-SM i Matchracing får ungdomar (från och med det år man fyller 13 år) delta
upp till 23 års ålder.

