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Peter Norlin Memorial 26-27 maj

Vikingaregattan 16 juni

ÅFOR Classic  start 1 juli

Totalt 6 delseglingar



Hundraårsregattan 25-28 juli 

Hyundai Cup 1 september 

Sandhamnsregattan 9-11 augusti 

Bäst av tre seglingar vinner!
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Inbjudan & regler
SYS inbjuder klassiska jakter till en kappseglingscup sommaren 2018 på samma sätt som genomförts 2015, 2016 och 
2017. Namnet på cupen är Classic Yacht Cup Sweden - CYCS. Cupens syfte är att inspirera till kappsegling med klas-
siska båtar och skapa en gemenskap för de som kappseglar. SYS uppdaterar löpande sin webbplats med information 
med kappseglingsresultat och postar nyheter på Facebook. Vid regattor anordnas middagar och säsongen avslutas varje 
år med en prisutdelning i oktober på Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet.

Villkor för att få deltaga är att båten uppfyller SYS definition för klassisk jakt:  En klassisk segeljakt som är byggd i klas-
siska material, som nitat stål eller massivt trä på spant och är byggd eller ritad före 1970. Dispens kan ges och ansökan 
skall ställas till styrelse@sailyachtsociety.se.

Anmälan till Cupen görs till SYS på www.sailyachtsociety.se/regatta/cycs-och-anmalan/. Där finns cokså länkar till 
delseglingar när deras anmälan är öppnad. OBS separat anmälan måste göras till varje delsegling som man vill deltaga 
i, hos respektive arrangerande klubb.Varje deltagande jakt i cupen får en deltagarvimpel. Alla delseglingar använder sig 
av SRS och för att få deltaga måste varje jakt ha godkänt mätbrev för 2018. För varje delsegling gäller klubbens seglings-
föreskrifter.

Jakt som får flest poäng vinner. Poäng fås genom deltagar- och resultatpoäng. Deltagarpoängen är alltid 2. Resultatpo-
ängen kopplas till antal deltagande båtar per delsegling. Exempelvis för delsegling med 8 deltagare får vinnaren 8 po-
äng, tvåan får 7, trean får 6 osv till sista jakt som får 1 poäng. Således får siste man totalt 2+1 = 3 poäng medans förste 
man får 2+8=10. Totalt får man räkna sin tre bästa delseglingar avseende resultatpoäng men däremot alla deltagarpo-
äng.

För ytterligare detaljer och info hänvisas till www.sailyachtsociety.se/regatta/cycs-och-anmalan/
Du kan också kontakta Per-Ola Forsgren – SYS Racing. Tel: 070- 860 46 90

Thomas Larsson till vänster med 
Jonas Lorensson på Winnie vann 
CYCS 2016

Mia Widstrand med familj 
dominerade med SK95 Marga 
och vann CYCS 2017. Här 
avnjuts segertårtan!

Team Kristina Lundewall / Peter 
Lake vann CYCS 2014 med SK75 
Falken. 

Vinnare CYCS 
2014
 2015
 2016
 och 
2017!

Team Itaka vann  
CYCS 2015.   
På bild från vänster 
Patrik Ståhle, 
Ingmar Bergman 
och Sven Larsson.


