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Inledning 
Captains Cup är en av GBBK, Skälåker BK och VBS samarrangerad seglingscup där 

medlemmarna ur respektive klubb inbjuds att delta. Tävlingen syftar till att öka samvaron på 

och mellan klubbarna och förkovra seglingskunskaperna och detta i kamratlig anda där alla 

hjälper till. Captains Cup använder sig av enkla regler som skall medge att alla kan delta och 

att deltagande premieras före vinst. 

 

Captains Cup utgörs av tre seglingar under vilka den mest framgångsrika besättning koras. 

 

De tre delseglingar 2018 är: 

• Muskö Runt 2018-06-09 Arrangör VBS 

• Kräftköret 2018-08-18 Arrangör GBBK 

• Stenholmsköret 2018-09-15 Arrangör SBK 

Cup regler 

1 § Allmänna regler 
• Medlems båt måste användas under alla deltävlingar.  

• Arrangör anger i inbjudan regler för seglingens genomförande så som antal båtar för 

genomförande, väder förutsättningar samt tidsutsträckningar. 

• Följande regler gäller som princip om inget annat anges i inbjudan för respektive 

segling – Minst fem båtar för start. Ingen segling om medelvinden är över 13 m/s, 

maxtid 5 timmar. 

• Vid avbruten segling på grund av tid, väder eller annat, delas poäng ut för deltagande 

”genomförd segling”. 

• Kan seglingen inte startas utan måste ställas in stryks seglingen ur cupen. 

• Inbjudan till respektive delsegling sänds ut av arrangerande klubb minst två veckor 

innan respektive delsegling. 

• Varje båt kan välja att delta i en, två eller i alla seglingar. 

• Varje deltagande båt ansvarar för egen säkerhet. 

• Seglingsföreskrifter bana, startprocedur m.m framgår av inbjudan till respektive 

deltävling. 

• Vid bansegling läggs ingen bana i åtta och vid stort antal startande delas startande in 

i grupper. 
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2 § Sjövägsregler och protester. 
Följande regler gäller generellt om inget annat anges i seglingsföreskrifter för respektive 

delsegling. 

• Vi följer ordinarie sjövägsregler och använder inte kappseglingsregler. Vilket 

innebär att vi visar hänsyn och ger varandra gott om manöverutrymme vid rundningar 

och starter, sjömanskap och kamratlighet är vägledande principer. Upphinnande båt 

väjer och upphunnen båt får ej försvåra passering. 

• Protester behandlas av kappseglingskommittén. Protester är tråkiga inslag. Påkalla 

gärna varandras uppmärksamhet och hjälp varandra! 

• Båt som felat ska göra en 360-graders sväng. Brottet är då sonat. 

3 § Handikappsystem SRS 
Följande regler gäller generellt om inget annat anges i seglingsföreskrifter för respektive 

delsegling. 

• Vi seglar enligt respitsystem SRS - systemet enligt Svenska seglarförbundet utgåva 

2018. Tidigare LYS 

• Båtar utan ett SRS tal tilldelas ett SRS tal av Seglingskommittén. 

4 § Poäng och resultatsystem ”Captains Cup” 
Den båt som har flest poäng i samband med sista seglingen, Mysingevalsen, vinner 

Captains Cup. Vid lika poäng räknas i denna prioriteringsordning. 

• Deltagande poäng 

• Placeringspoäng 

• Placeringen vid Mysingevalsen 
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4.1 § Poängsystem 
Vid varje regatta delas det ut poäng. 

• efter placering enligt SRS. 

• för deltagande 

Placeringspoäng. 

• Plats 1 - 6 Poäng 

• Plats 2 - 5 Poäng 

• Plats 3 - 4 Poäng 

• Plats 4 - 3 Poäng 

• Plats 5 - 2 Poäng 

• Plats 6 - 1 Poäng 

Poäng för deltagande. 

• 6 Poäng för genomförd segling. 

• 3 Poäng för påbörjad segling men avbruten. 

4.3 § Priser Captains Cup 
Priser i Captains Cup delas ut efter sista seglingen, 

Mysingevalsen. I år tillhandahålls de av vår sponsor 

ERLANDSSONS BRYGGA i Haninge. 

Albybergsringen 97 – Österhaninge. 

Det blir priser för placering 1 till 6 och överraskningar 

5 § Anmälan 
Vid anmälan till första seglingen sker även automatiskt anmälan till Captains Cup. Anmälan 

innehåller följande enligt nedan. 

• Båttyp 

• Båtnamn. 

• SRS tal (Ange short handed om så gäller) 

• Skeppare 

• Båtklubb 

• Segelnummer 

• Mobilnummer till skepparen 

 


