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Liros Jollecup körs 2017 som 
två serier; vår och sommar. 

Nytt för i år är att för de yngsta 
seglarna premieras aktivitet fram-
för resultat och att cupen också 
uppmuntrar till att prova på andra 
båtar och seglingsformat. 
En annan nyhet för 2017 är att  vi 
även premierar flitiga klubbar. 

följande klasser ingår:
Optimist A, Optimist B, Zoom 8, RS Feva, 
E-jolle, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 
29er, RS Tera 420 och C55*.

Vi rekommenderar även att arrangören har 
med Optimist C klass, vilken inte ingår i 
cupen, gärna på separat bana.

 
regler gällande för samtliga deltagare
•Alla båtar som ingår i denna cup skall en-
ligt ISAF Regulation 20 föra tävlingsspons-
orns reklam på vardera sidan av den förliga 
delen av skrovet.

• Alla klasser seglas i en vår- och en som-
marcup.

• Flitpoäng: Deltagande som startat i minst 
en kappsegling som rorsman eller gast i en 
regatta erhåller 1 flitpoäng. 

• Ett pris för den relativt mest deltagande 
klubben delas ut till klubben som har 
högsta andel starter i förhållande till antalet 
deltagande seglare i respektive vår- och 
sommar cup, oavsett åldersgrupp. 

 
regler för deltagare födda 2004 eller 
tidigare
• Klass Optimist A samt övriga klasser

• Varje ingående regatta räknas som en 

segling i respektive cup

• Placeringar ger poäng enligt lågpo-
ängsystemet.

• Samtliga resultat i en regatta räknas i 
respektive klass

• De 5 bästa regattaresultaten räknas i 
vår respektive sommarserien. 

• I respektive klass skall minst fyra 
regattor genomföras med minst 3 del-
tagare i varje för att priser skall kunna 
delas ut i serien.

• Är resultatet DNC i alla seglingar i 
någon av regattorna kommer poängen i 
sammanräkningen bli antal deltagande i 
serien +1 poäng.

• Tillägg 2-mansbåtar. 

Den besättning som seglar första regat-
tan räknas som ordinarie besättning om 
inte annat meddelas vid första regattan. 

En i ordinarie besättningen måste alltid 
ingå i besättningen på de följande 
regattorna. 

Endast ordinarie besättning kan få pris 
och bli omnämnd.

 
regler för deltagare födda 2005 eller 
senare
• Klass Optimist B och övriga klasser 
(Zoom8, RS Feva, Laser 4.7, RS Tera 
och C55)

• Varje ingående regatta har sitt eget 
resultat i respektive klass. Ingen sam-
manräkning sker i cupen.

• Enbart flitpoäng summeras i cupen

följande priser delas ut, för vår- res-
pektive sommarcup
• Bästa serieresultat i respektive klass, 
födda 2004 eller tidigare

 
Vårserien
23 apr Vårregatta, Lerums SS
1 maj Majbrasan, Ljungskile 
20 maj Vårregatta Rådasjön
3 juni  Olof Knape Regattan, Hjuvik
4 juni Rörviksdagen, Rörvik
6 juni Juniregattan, Billdal
1 juli Sotepokalen, Hunnebostrand
8  juli BMBK-dagen, Bohus Malmön 
9  juli Juliregattan, Hovenäset
   
sommarserien  
15 juli Stenungsöreg. Stenungsund
16 juli Tjuvkilsregattan, Tjuvkil
22 juli Högsommarreg. Fjällbacka
23 juli Hamburgsundsreg.Hamburgs.
29 juli Högsommareg. Hällevikstrand 
30 juli Ölmanäsdagen, Ölmanäs
5 aug Marstrandsdagen, Marstrand
12 aug Pelle P Archipelago, Kullavik 
26 aug Höstregatta, Långedrag 
 
*  Reservation för eventuella ändringar. Se 
www.vksf.org för aktuell information

Under 2016 påbörjades ett arbete för 
att utveckla svensk barn- och ungdoms-
segling. 

Det är en del i ett större förändringsar-
bete som genomförs inom svensk idrott. 
Det grundar sig bland annat i föränd-
ringar i Riksidrottsförbundets idépro-
gram Idrotten Vill och anvisningar om 
barn- och ungdomsidrott som började 
gälla i maj 2014. 
 
Åldersgräns för internationell tävling 
och ranking 2017

I idrottssammanhang räknas man som 
barn till och med 12 år och som ung-
dom mellan 13 och 20 år. 

Senast 2017 ska RF:s anvisning för täv-
ling och tävling, intention resultat gälla i 
svensk barn- och ungdomssegling:

- Kappseglingsverksamhet för barn ska 
planeras så resandet minimeras

- Barn ska inte delta i nationella mäs-
terskap

- Nationell kappsegling som kräver kva-
lificering ska inte förekomma för barn

- Rankinglistor ska inte förekomma för 
barn

- Barn får inte tas ut till representa-
tionslag, landslag eller internationella 
mästerskap

- Barn ska inte kappsegla internationellt

Klassförbund, klubbar och distriksseg-
larförbund ansvarar för att det görs an-
passningar i tävlingar och tävlingsystem 
så att åldersgränserna kan följas från 
och med tävlingsäsongen 2017.

www.svensksegling.se/Juniorsegling/Barn-
ungdom/lankarbarn-ochungdomssegling/

Nya regler för barn 
& ungdom 2017

• Flest flitpoäng, född 2004 eller tidigare, 
oavsett klass

• Flest flitpoäng, född 2005 eller senare, 
oavsett klass

• Flitigaste klubben

Det kan komma att vara mer än en vinnare 
av flitpriserna om de har samma flitpoäng i 
slutsammanställningen. 

* Resultaten och flitpoängen redovisas fortlö-
pande på VKSFs hemsida, www.vksf.org


