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Inbjudan 
 
Kappsegling: Rikskval 1 för Optimistjolle  
 
Datum:  Från den 1 maj till den 3 maj 2020. 
 
Arrangör:  Malmö Segelsällskap 
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföre-
skrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den offici-
ella anslagstavlan som är placerad i tävlingsexpeditionen. 

 
1.2 KSR Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra” till 
 ”Andra och ytterligare gånger”. 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Rorsman ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet 

och vara folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i 
Sverige. 

  
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arran-

gerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 
2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger 
 gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 
2.5 Rorsman skall ha erlagt medlemsavgift till SOF för innevarande och föregående år. 
  
2.6 Rorsman ska ha kvalificerat sig genom SOF´s regler för Rikskval. 
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3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan sker i enlighet med Optimistjolleförbundets anmälningsförfarande för Riks-

kval. 
 
 Länk: ANMÄLAN SKER HÄR 
 
  

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 1 maj kl. 09.00. 
  
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.3 Tävlande som fyller 12 år under året ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets före-

skrift i KSR Appendix S kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kapp-
seglar. 

 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med 

reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt 
att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseg-

lingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén  vid första möj-
liga tillfälle. 
 

5. Tidsprogram 
 
5.1  Torsdagen den 30 april 
 Kl. 17.00-21.00  Registrering och säkerhetskontroll 
  
 Fredagen den 1 maj 
 Kl. 08:00-09:00  Registrering och säkerhetskontroll 

Kl. 09:15   Coachmöte 
 Kl.09:40   Rorsmansmöte 
 Kl. 10:55   Första planerade varningssignal 
 

Lördagen den 2 maj 
Kl. 08.00   Coachmöte 
Kl. 10:55   Första planerade varningssignal 

 
 
Söndagen den 3 maj 
Kl. 08.00   Coachmöte 
Kl. 10:55   Första planerade varningssignal 

 
Ingen kappsegling påbörjas efter kl.15.00 på söndagen.  
 
Prisutdelning sker snarast efter söndagens seglingar och när ev. protester är  
avklarade.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIGhBN0qlkJaBWXPxZTcHjDVLQFOrSIlH0xn-4IOT2j4H8SA/viewform
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5.2 9 kappseglingar är planerade 
 
6. Genomförande 
 
6.1 Kappseglingarna kommer att genomföras i grupper som sätts samman för varje dags 

seglingar. Formatet beskrivs i de kompletterande seglingsföreskrifterna. 
  
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs i Öresund utanför Limhamn. 
  
8. Banan 
 
8.1 Banan är en modifierad VM bana enligt SOF´s tävlingsbestämmelser. 
  
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR Appendix P gäller. 
 
9.2 KSR Appendix T1 gäller.   

 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 
 
10.2 I KSR Appendix A4.2 ersätts ”anmälda till serien” med ”antalet båtar i den kappsegling 

som har flest antal båtar berättigade att starta”. 
 
10.3 Om grupperna har seglat olika många kappseglingar när ett sammanlagt resultat ska 

räknas ut så tas de senast genomförda kappseglingarna bort tills alla grupperna har lika 
många genomförda kappseglingar. 

 
10.4 Regattan kommer att ha en egen resultatlista. Rikskvalsserien kommer att ha en ge-

mensam resultatberäkning för serien där de deltagare som är födda 2008 och tidigare 
inkluderas. 

 
11. Priser 
 
11.1 Priser kommer att delas ut till var 5:e anmäld till regattan. För rikskvalsserien delas 

priser ut enligt SOF tävlingsreglemente. 
 
12. Regler för stödpersoner 
 
12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coachbåt) samt parkera trailer 

enligt anvisningar från arrangören. Samtliga följebåtar och coachbåtar ingår i säker-
hetsorganisationen. VHF bör därför finnas ombord. 
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Ansvarig stödperson ombord ska registrera båten inne på tävlingsexpeditionen under 
tiderna för registrering. 
Sjösättningen kostar 200 kr och betalas på tävlingsexpeditionen. 
 

12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta 
mot KSR 41. 

 
12.4 Under kappsegling får en stödperson inte vara i de avgränsande områden som anslås 

på den officiella anslagstavlan. 
 
12.5 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än  

50 meter eller på bansidan av begränsningsbojar. 
 
12.6 När någon klass eller fleet är i startsekvensen (från varningssignal till startsignal) får en 

stödperson inte vara närmare startlinjen och dess förlängning än 100 meter. 
 
12.7 En stödperson som framför båt skall iaktta försiktighet, så att hen inte påverkar någon 

kappseglande båt (t.ex med svall). 
 
12.8 När en stödperson agerar enligt KSR 1.1 gäller inte 12.3-12.7. 
 
12.9 En stödperson som är funktionär i kappseglingskommittén eller tekniska kommittén 

får bryta mot 12.1-12.7  i den utsträckning det behövs för att utföra funktionärsuppgif-
terna. 

 
 
Datum: 2020-02-17 
Namn: SL Patrik Schander 

TL Mikael Stamming, MSS 
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Bilagor till inbjudan. 
 
MSS Hållbarhetspolicy 
  
Öresund och Östersjön är ett känsligt hav och alla sjömän, tjänstemän och besökare är ansva-
riga för vattnets hälsa. Vi är engagerade i att begränsa våra event och tävlingars negativa mil-
jöpåverkan och förväntar oss att alla involverade följer riktlinjerna nedan. 
  

• Ta med din egen personliga återanvändbara vattenflaska. Inga engångsflaskor är till-
låtna. Om du använder sportdrycker, ta med en pulverformad sportdrycksblandning 
för användning i din återanvändbara vattenflaska. 

  
• Inga plastpåse eller engångsplaster är tillåtna på vattnet. Ta med endast återanvänd-

bara föremål som tygväskor och matbehållare. 
  

• Undvik att använda tvättmedel som kan påverka vattenkvaliteten negativt. 
  

• Förhindra havsavfall. Håll soporna säkra ombord så att det inte blåser i vattnet. Allt av-
fall ska kasseras i behållare på land. 

  
• Fyll bränsletankar långsamt och använd absorberande dynor för att fälla droppar och 

spill. Överfyll inte bränsletanken. Försök lämna tanken 10% tom så att bränslet kan ex-
pandera när bränslet är uppvärmt. Se till att din motor är väl underhållen för att und-
vika oljeläckage eller bränsleläckage. 

  
• Minska bränsleförbrukningen genom att stänga av din motor när det är säkert att göra 

det, förankra istället för tomgång och sänka hastigheten. 
 
 
Planskiss 
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Sjösättning och parkering 
Notera att Rikskvalet sker samtidigt som det är en stor sjösättningshelg med mycket aktivite-
ter. Alla måste därför ta hänsyn till varandra! 
 
Stor parkering finns i hamnen, parkering och avlastning av jollar på Bryggövägen vid MSS-
klubbhus är inte tillåtet av säkerhetsskäl. 
 
Det kommer finnas tre sjösättningsslipar  (ramp 1-3 på bilden), samt en i reserv 4. Se bild ovan. 
 
Motorbåtar sjösätts på hamnens slip, dessa förtöjs därefter på ledig ”grönmarkerad hamn-
plats”. Kostnad 200 kr per följebåt. Trailers till följebåtar parkeras gratis längst ut på norra pi-
ren, gult område på bilden ovan. 
 
Boende mm 

 
Hotell 
Scandic Malmö City, som ligger centralt i Malmö. Alltid inkl. frukost 
www.scandichotels.se/malmocity?bookingcode=BRIK300420 
Rikskvalet har rabattkod:  BRIK300420 
Enkelrum           700 kr/natt 
Dubbelrum         800 kr/natt 
Enkelrum Superior        800 kr/natt 
Dubbelrum Superior      900 kr/natt 
Trebäddsrum                1100 kr/natt 
Fyrbäddsrum                 1300 kr/natt 
  
Havshotellet som ligger i anslutning till småbåtshamnen 
www.havshotelletmalmo.se 
Rikskvalet har rabattkod:  segel15 
Enkelrum    1375 kr/natt 
Familjerum    2090 kr/natt 
  
Radisson park Inn i Västra hamnen, ca 4 km från småbåtshamnen 
www.parkinn.se/hotel-malmo 
Telefon: 040-628 6030.  
Rabattkod:    010520MSSS 
Enkelrum    850 kr/natt  
Dubbelrum    850 kr/natt  
Lunchlåda    95 kr 
  
Camping 
Sibbarps camping ca 800m ifrån småbåtshamnen, camping och stuguthyrning 
http://firstcamp.se/malmo/ 
Rabattkod:    RIKSKVALMSS, ger 20% rabatt. 
  
Restaurang Kajuteriet som ligger i MSS klubbhus har öppet hela helgen 
https://www.kajuteriet.se/ 
 
Hjertmans & Gransegel, finner ni direkt norr om om Hamnkontoret. 
 

http://www.scandichotels.se/malmocity?bookingcode=BRIK300420
http://www.havshotelletmalmo.se/
http://www.parkinn.se/hotel-malmo
http://firstcamp.se/malmo/
https://www.kajuteriet.se/
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