
 
 
 

Inbjudan 

 
 

Svenskt Mästerskap IOM 2021 
 
 
Datum: 16 – 17 oktober, 2021 
 
Plats: Flytbryggan i gästhamnen, Nynäshamn 
 
Tävlingens nivå: Röd 
 
Båtklass: International One Metre 
 
Arrangör: SRSS, NSS, Svenska Enmeterförbundet 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix E. 
 
1.2 Kappseglingarna kan direktdömas enligt DR21 02 – Direktdömning RC-

båtar, som finns i seglingsföreskrifterna. 
 
1.3 En tävlande som sitter i en hämtbåt ska bära personlig flytutrustning. 
 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlingen gäller öppen klass och den tävlande ska vara medlem av en 

klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella 
myndighet. 

 
2.2 Tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige 

minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt 
fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens 
utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 

 
2.3 Tävlande bosatta i Sverige skall ha erlagt medlemsavgift till Svenska 

Enmeterförbundet. 
 
2.4  Maximalt antal deltagare är 36. Ifall antalet anmälda deltagare 

överskrider 36 kommer tilldelning av platser baseras på gällande 
rankinglista per den sista anmälningsdagen. Utländska deltagare tilldelas 
platser i mån av plats. 

 
 
 
 
 



3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras via Anmälningsfunktionen på SRSS.SE senast den 

24 september. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 600 SEK och betalas till SRSS PG 392298-6 

senast den 8:e oktober.  
Lunch lördag och söndag ingår i anmälningsvgiften samt förfriskningar, 
vatten, kaffe, banan. 

 Om avanmälan görs senast den 8:e oktober eller om arrangören avvisar 
en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

 
 Anmälan från utlandet sker till: 

 Stockholms Radiosegelsällskap SRSS 

IBAN: SE57 9500 0099 6034 0392 2986 

BIC-kod (SWIFT-address): NDEASESS 

 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4. 1 Den tävlande ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell 

tävlingslicens och båtens mätbrev. 
 
4.2 En båt kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med 

reglerna.  
 
4.3  Registrering och besiktning (inklusive kontrollvägning av båt och fena) 

sker i anslutning till startområdet senast kl 09.15 den 16/10 
 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på anslagstavla i anslutning till styrområdet.  
 
 
6. Tidsprogram 

 
Sista dag för anmälan:  Fredag 24:e september 

 
Sista dag för betalning av anmälningsavgift:  Fredag 8:a oktober 
 
  Lördag 16:e oktober 

08.00-09.15   Registrering och besiktning i anslutning till seglingsområdet 
09.30             Skepparmöte 
10.00             Varningssignal för dagens första heat. 
                      Lunchpaus planeras till mitt på dagen 
17.00             Inget heat startar efter denna tidpunkt 

 
Söndag 17:e oktober 
09:00            Varningssignal för dagens första heat 
                     Lunchpaus planeras till mitt på dagen. 
15:30            Inget heat startar efter denna tidpunkt 



 
Prisutdelning sker snarast efter resultatuträkning 

 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Kappseglingskommittén kommer att försöka genomföra så många 

kappseglingar som är möjligt inom den tid som anges i punkt 6. 
 
7.2 Vid upp till cirka 20 tävlande båtar kommer kappseglingarna att 

genomföras som en rak serie. Om antalet tävlande båtar överskrider ca 
20 kommer MYA Heat Management System 2016 (HMS) att tillämpas. 

 
7.3 Vid gruppindelning enligt HMS kommer inledande fördelning till heat ske 

enligt ranking, vilket anslås på anslagstavlan. 
 
7.4 Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra 

fördelning till heat eller avbryta en påbörjad omgång. 
 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingen genomförs utanför eller innanför vågbrytaren i 

Nynäshamn. Se bild nedan: 
 

 
 
 
8.2 Banan kommer att beskrivas i seglingsföreskrifterna. 
 



 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 Protester och ansökningar om gottgörelse behöver inte vara skriftliga. 

Protestkommittén får uppta bevisning på det sätt den finns lämpligt och 
avge sitt beslut muntligt. Det här ändrar KSR 61.2, 63.6 och 64.1 och 
65.2. 

 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Poängberäkning sker enligt KSR appendix A och A5.3 samt med de 

ändringar som följer av HMS. 
 
10.2 KSR A2.1 ändras så att efter fyra genomförda kappseglingar får den 

sämsta räknas bort. Efter åtta genomförda kappseglingar får två räknas 
bort. Och så vidare för var åttonde kappsegling. 

 
10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap. 
 
 
11. Priser 
 
11.1 Priser delas ut till en femtedel av de startande deltagarna. 
 
11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 

2021, kapitel 8 Mästerskap. 
 
12.  Övrigt 
 
12.1 För de som önskar finns dubbelrum/enkelrum bokade på 

Skärgårdshotellet, Kaptensgatan 2. Bokning av rum görs individuellt på 

info@skargardshotellet.se  med bokningskod ”IOMSM2021” med 

angivande av namn och mobilnummer. Priset är 1 000 SEK per 
dubbelrum och 700 SEK per enkelrum och natt. Frukostbuffé ingår i 
priset. 

 
 Regattamiddag kommer att arrangeras på Skärgårdshotellet lördag kväll. 
 
 
 
Välkomna till Nynäshamn! 
 
Stockholm, 6 september, 2021 
 
 

Claes Liljeson              Gunilla Djupfeldt Thomas Enwall  

SRSS                 Nynäshamns   Svenska 

     Segelsällskap   Enmeterförbundet 
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