Regler för Classic Yacht Cup Sweden 2018
Allmänt
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Poäng fördelas bland de jakter som är med i cupen för respektive regatta. Seglingarna genomförs
enligt de regler som respektive klubb bestämmer (oftast SRS Tid-på-Tid eller Tid-på-Distans).
Alla deltagande jakter måste ha ett giltigt mätbrev enligt SRS 2018 före regattan.
Alla jakter måste följa gällande KappSeglingsRegler 2017-2020 samt eventuella ändringar eller tillägg
som arrangerande klubb anvisar i NoR eller motsvarande.
Det är skepparens ansvar att känna till och följa de aktuella regelverken.
Värdklubben ansvarar för relevant information som NoR, väder och tillägg samt banläggning och
säkerhet. CYCS eller SYS Racing har inget ansvar i kappseglingen annat än den egna poängberäkningen
och CYCS egna resultatlista. (Avsteg kan förekomma, men meddelas innan)
CYCS cupen seglas under 2018 i en gemensam klass för alla som deltar.
Cup-priserna delas under ett möte på hösten.
Anmälningsavgiften för att delta i CYCS, oavsett hur många regattor man deltar i, är 500 SEK och skall
vara betalt senast 20 juli 2018. (300 SEK för SYS-medlemmar)
Årets Race i Cupen: Peter Norlin Memorial, Vikingarundan, ÅFOR, Hundraårsregattan,
Sandhamnsregattan och Hyundai Cup.

Poängsystems regler
Mission: Poängsystemet premierar vinster i enskilda regattor men ger också särskilda extrapoäng för
varje regatta man startar i.
• Poäng delas endast ut för hela regattor, inte för delseglingar.
• Om en jakt deltar i fyra eller fler regattor inom CYCS så skall poängen från de tre bästa
räknas. Kallas Resultat-totalen
• CYCS-jakten med den snabbaste korrigerade tiden får samma poäng som antalet startande
deltagare i deltävlingen. tvåan får en poäng lägre, trean får två poäng lägre, o.s.v.
• DNF ger 0,75 poäng , DNS och DSQ ger 0 poäng
• Varje Jakt får 2 poäng per startad regatta som sedan adderas ihop. Kallas Deltagar-totalen
• Man väljer om man räknar in Vikingarundan eller ÅFOR i Resultat-totalen. Man kan inte
räkna båda. Seglar man båda väljs bästa resultat + deltagande ger 2 poäng/race till Deltagartotalen
•
•

Vinnaren i CYCS cup är den jakt som får flest Totalpoäng som är summan av Resultat-totalen
och Deltagar-totalen.
Vid lika hög Totalpoäng emellan två eller fler deltagare så gäller i ordning, 1/ Antalet 1:a
placeringar, 2:a plac. , 3:e plac. 2/ Flest antal startade seglingar 3/ Sista seglingens resultat

SYS Racing bestämmer reglerna för CYCS och kan ändra reglerna om man finner det riktigt eller viktigt
för cupens genomförande. Ändringar skall meddelas i god tid före respektive regatta.
Senast ändrat 2018.04.26

