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                                      Föreskrifter Upplandscupen  

     Föreskrifter för Upplandscupen (Reviderade och fastställda av Årsmötet 2013-12-08) 

Policy; Upplandscupens syfte är att erbjuda segling för unga såväl som äldre seglare och 
främst uppmuntra nybörjare till fortsatt segling. Seglaren skall känna sig välkommen och 
omhändertagen. För nybörjare är det tillåtet med all seglingshjälp under pågående segling. I 
sammandraget får resultatet från en regatta borträknas. (Det sämsta resultatet, d v s på 
samma sätt som sker i samband med regatta). Detta för att uppmuntra ett flitigt deltagande 
och om deltagare på grund av någon yttre omständighet inte kunnat delta i samtliga regattor 
så skall även denne ha möjlighet att nå en framskjuten placering i sammandraget. 

Upplands Seglarförbund ser gärna att klubb i samband med genomförande av UC anordnar 
”Event”. Till exempel träning, teori eller liknande dagen före för att öka sammanhållningen 
mellan seglarna    

§ 1 Upplandscupen (här nedan UC) är öppen för seglare tillhörande klubbar anslutna till 
Upplands seglarförbund, samt för seglare från närliggande/samarbetande seglarförbund. 

§ 2 För klubbar som har seglare som anmält deltagande till UC gäller att de skall ha fullgjort 
alla sina förpliktelser gentemot sitt distrikt och Svenska Seglarförbundet. 

§ 3 De regattor som skall räknas in i UC bestäms av distriktets styrelse. 

§ 4 Ingående regattor skall använda de gemensamma föreskrifter som gäller för UC med de 
tillägg och ändringar som gäller för den lokala regattan. 

§ 5 Ingående klasser 

 Optimist yngre – max 12 år 

 Optimist äldre – max 13 – 15 år 

 E-Jolle 

 Laser Radial 

 Laser 4,7 

 2-Krona 

 Zoom 8 

 Om behov uppkommer kan annan klass tillkomma 

§ 6 För att en klass skall räknas räcker det med att en båt startar i klassen i en regatta för att 
regattan skall räknas som en delsegling. 

§ 7 För flermansbåt gäller rorsmans namn i sammanräkningen i regattan och likväl för hela 
UC. Rorsman skall framgå av anmälan. 

Forts 

 

§ 8 Poängberäkning 
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 Varje ingående regatta räknas som en delsegling i UC om § 6 uppfyllts i klassen 

 Varje deltagare som startat i regattan erhåller 0,2 poäng 

 Regattans slutresultat utgör beräkningsbas för placeringspoäng 

 Placeringspoäng utgör 0,1 poäng för varje deltagare i klassen som en seglare har 
efter sig i resultatlistan. 

 Endast seglare som genomfört minst en start i en regatta skall räknas med i den 
regattans slutresultat. 

 Sammanräkning avseende det totala slutresultat i UC skall ske enligt dessa 
föreskrifters inledande policy. 

§ 9 Deltagare i UC kan inte erhålla pris i den totala prislistan om inte vederbörande deltagit i 
minst hälften av de UC som anordnats under året. Detta enligt följande beräkningsexempel: 
Fyra UC deltagande i två. Fem UC deltagande i tre. Sex UC deltagande i tre. Sju UC 
deltagande i fyra o s v  

§ 10 Vid uträkning av den totala prislistan vid UC så skall för deltagare som deltagit vid 
samtliga UC det sämsta UC-resultatet inte räknas. (Se inledande policy). Vid lika slutpoäng i 
UC (serie) skall uträkning ske enligt KSR Bilaga A8 

 A8.1 Om slutpoängen i en serie är lika för två eller flera båttyper ska deras poäng i 
varje kappsegling listas från den bästa till den sämsta. Första gången det finns en 
skillnad, den båt (de båtar) som har det bästa resultatet placeras före. Inga 
borträknade resultat skall användas 

 A8.2 Om två eller fler båtar fortfarande ligger lika, skall de placeras i den ordning de 
placerade sig i sista kappseglingen. Om några fortfarande ligger lika, ska man 
använda näst sista kappseglingens resultat o s v, tills de skiljs åt. Även borträknade 
resultat ska användas 

§ 11 Under förutsättning att villkoren i § 9 uppfyllts delar USF ut pris titt totalsegrare i varje 
klass och pris til andra plats om minst fyra deltagare tagit poäng i respektive klass samt ett 
pris till tredje plats om minst sex deltagare tagit poäng i respektive klass 

§ 12 Den totala prislistan i respektive klass i UC avser samtliga deltagare oavsett ålder eller 
distriktstillhörighet. I fall deltagare över 25 år erhåller pris enligt den totala prislistan i 
klassen, så skall även pris utdelas till ungdom under 25 år som skulle ha fått pris om 
deltagaren över 25 år inte skulle ha varit med. 

Lars-Eric Söderström 

Sekreterare årsmötet 


