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Bakgrund 
C55 klassen har en stor spridning i Sverige. Kappseglingar genomförs lokalt 
inom tre regionala fleeter samt med ett gemensamt årligt SM.  

   
2013 infördes ett nationellt rankningsystem för att stimulera ökat 
kappseglande över fleetgränserna samt att kunna kora klassens bästa och 
flitigaste team vid årets slut.    

Säsongsprogram 

GP seglingarna startar i april med serier om 5-7 seglingar i de tre regionala 
fleeterna. Ett utförligt program kommer att publiceras på Svenska C55-
förbundets hemsida samt SM och träningsdagar. 

Grand Prix seglingar  ( GP ) 

Säsongen omfattar 5-7 GP tävlingar i varje fleet. Antalet tävlingar fastställs av 
respektive fleet varje säsong. Tävlingarna kan med fördel arrangeras 
tillsammans med andra C55 fleeter och båtklasser eller ingå i arrangerande 
klubbars ordinarie kappseglingsprogram. 
 
För att delta i GP tävlingar skall alla båtägare vara medlemmar i Svenska C55-
förbundet och båtarna skall vara försäkrade. 
Gemensam start tillämpas. 
 

 

 
SM 2015 

Den 6-9 augusti avgörs SM i Skanörs Båtklubbs regi.  Seglingarna kommer att 
ske utomskärs utanför Skanörs kust. 
 
För att delta i SM för skall alla båtägare vara medlemmar i en till Svenska 
Seglarförbundet ansluten klubb och båtarna skall vara försäkrade. 
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CREMO                                   CUP final  

 CREMO                                      CUP kommer att avgöras på vattnet utanför 
Varbergsfästning den 26 september.  
 
 
Seglingen kommer att avslutas med en seglarfest med prisutdelning för 
 
 CREMO                                      CUP.                               
                                    

Medlemskap i Svenska C55 förbundet 

För att vara med i fleettävlingarna samt att vara med i Rankinscupen gäller 
följande. 
Privatägd båt 250:-  (Där står ägaren som medlem) 
Klubb-båt 250:- 
Stödjande senior eller medlem i teamet 100:- 
Junior 50:-   födda 1995 eller senare. 
 
Båt skall ha betalt årsavgiften samt vara registrerad och inmätt i Svenska C55 
förbundet. 
Det skall vara en betalande medlem ombord. 
För att vara med i totalrankingen så måste man ha betalt medlemsavgiften, 
Börjar man säsongen med att delta i några seglingar innan medlemsavgiften är 
betald, så räknas inte dessa seglingar även om avgiften betalas efteråt.  
 
Nytt för i år är att man anmäller sig som ett team och namnger medlemmarna i 
teamet som har betalt medlemsavgift. Då blir seglingarna registrerade på 
teamet och det kan vara att en medlem i teamet inte kan en gång men det gör 
inget då det är teamet som räknas 

Priser 

Ett vandringspris delas ut till vinnaren av rankingcupen. 
 
 
Varje fleet kan ha separata prisutdelningar vem som vann i respektive 
Fleet. 
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Rankingsystem: 
Systemet är baserat på en dialog mellan Svenska C55 förbundets styrelse och 
medlemmarna. 

Basparametrar; 

- Ranking baserar sig på att man deltar i sin fleets arrangerade kappseglingar, 
som ingår i den officiella elitserien med av Svenska Seglarförbundets (SSF) 
sanktionerade seglingar.  

- Båtens ägare och minst en i besättningen i teamet (Kan vara samma person) 

skall vara medlem i Svenska C55 förbundet 

- samt tillhöra en klubb som är ansluten till SSF. Denna person skall vara med  

- ombord för att delseglingen skall räknas. 

-  

- Deltagande inom andra fleeter skall löna sig d.v.s. antal genomförda starter 
skall premieras. 

- All rapportering av resultat sker till Svenska C55 förbundets email adress i 
std Sailwave format och skall innehålla samtliga enskilda seglingar. 

- Rankingen baseras på samtliga deltagande seglare men icke-medlemmar 
kommer inte att listas. 

Poäng beräkning 

Svenska C55 förbundet erbjuder ca 80 starter på en säsong inklusive SM. 
Rankningen sker med omvänd poängberäkning och baserar sig på 7 enskilda 
starter under säsongen. Perioden är från SM till SM så att vi kan ha 
prisutdelning för rankingcupen på första dagen. Detta innebär att SM 
seglingarna inte kommer att ingå längre.  
Det står varje seglare fritt att segla så många seglingar man vill men max 7 
delseglingar används vid rankningen.   
Alla deltagare räknas in i poängen, även andra fleeters seglare och utländska 
seglare. 
 
DNE, DNF, DNS, DSQ i kappseglingen tilldelas poäng enligt antal startande i 
respektive GP-tävling+1poäng. 
DNC tilldelas poäng enligt antal startande i GP-tävlingen+2 poäng.  
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Allmänna Riktlinjer. 

Rekommendation till arrangör 

Ansökan om sanktion ska sökas av den arrangerande klubben. 
Inbjudan skall publiceras på Svenska C55 förbundets hemsida, utskick till alla 
C55 intressenter görs av Svenska C55 förbundets-styrelse. GP tävlingarna ska 
finnas med i respektive fleets seglarförbunds tävlingskalender. (ex. Westfleet-
Västkustens Seglarförbund) 
 
Endagstävlingar skall omfatta minst 4 kappseglingar. 
Tvådagarstävlingar skall omfatta minst 6 kappseglingar. 

Krav för att få delta 

Enligt SSF:s regler måste minst en tävlande i varje båt vara medlem i en klubb 
ansluten till SSF.  
Svenska C55 Förbundet önskar att alla deltagare är medlemmar i 
Svenska C55 Förbundet.  
För att komma med på GP resultatlistor krävs medlemskap i Svenska C55 
Förbundet.   
Båtarna ska vara ansvarsförsäkrade under arrangemanget. 

Bana 

Svenska C55 förbundet rekommenderar kryss/länsbana 
Banans längd anpassas efter antal kappseglingar. 
Vid fler än fyra kappseglingar rekommenderas 30-45 minuter. 

Vindstyrka 

En kappsegling bör inte startas när vindstyrkan överstiger 12 m/s. 
Rådande förhållande för seglingsvattnet avgör alltid möjligheten att starta en 
kappsegling.   

Kontroll av båtarna 

Klassförbundet önskar att stickprovskontroller utförs av arrangören.  
Klassförbundet kan rekommendera arrangören att kontrollera att vissa mått 
och utrustning överensstämmer med klassregeln, båtvikt etc. samt att den i 
klassregeln föreskrivna säkerhetsutrustningen finns ombord. Detta för att olika 
punkter ska kontrolleras vid olika tillfällen under säsongen.   

Mat och dryck 

Frukost kan med fördel ingå i startavgiften. 
Möjlighet till enklare mat och dryck efter avslutade seglingar bör erbjudas. 
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Resultatlistor 

Svenska C55 Förbundet efterstävar att separata resultatlistor tas fram om det 
finns underlag till detta, för juniorer, seniorer och för båtar som seglas av 
seglarskolebesättningar,( vilket är en besättning som utgörs av ledare och/eller 
seglarskoleelever).  
 
En resultatlista omfattande alla deltagare  skapas, om fem eller fler junior-
/seglarskole-besättningar startar, ska separat resultatlista för dessa tas fram. 
 
Resultatet skall snarast efter tävlingen skickas till c55cremocup@gmail.com.  

Tilläggsinformation till deltagare 

- Adress eller vägbeskrivning till tävlingsplats. 

- Information om mat och dryck erbjuds i samband med tävlingen. 

- Vilken bantyp planeras för seglingarna. 

- Ungefärlig utseglingstid/avstånd till kappseglingsplatsen. 

- Antal planerade race samt tidsgräns för sista start. 

- Information om omklädningsmöjligheter, dusch, bastu samt eventuell 
låskod. 

- Deltagarlista tillgänglig i samband med anmälning. 
 
Svenska C55 Förbundet eftersträvar att information om olika sociala 
arrangemang under tiden för kappseglingen sprids till deltagare och även 
medföljande. 
 
Information om olika boendemöjligheter är önskvärd. Om det pågår andra 
arrangemang i närheten av kappseglingsområdet är det trevligt att få 
information om dessa.  
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