
 
 

Inbjudan 
 
Tävling: SM-veckan 2019 

Svenskt Mästerskap för 49er öppen 
Svenskt Mästerskap för 49erFX öppen.   

 
Datum: 1 – 2 juli 2019 
 
Arrangör: Malmö Segelsällskap i samarbete med Svenska Seglarförbundet 
 

1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-

rade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. 
Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde. 

 
1.2 Alla båtar kan komma att i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören.  
 

1.3   Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser. 
 
1.4 Vid protest används en röd flagga. Deltagare ansvarar själva för att medtaga 

röd flagga ombord. (Se Addendum Q) 
  

1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-
geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-
ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som 
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkom-
mittén finner lämpligt (DP). 

 

 
 



2. Villkor för att delta 
2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. 
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare el-
ler som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan 
regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen 
skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla dessa krav för att er-
hålla titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln 
Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller dessa krav, går 
titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. 

 
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar 
från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i 
mästerskapet. 
 

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

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller person-
skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter täv-
lingen. 

 
2.4 Deltagarantalet är begränsat till 24 båtar i vardera klass.  

 
2.5 Tävlande ombord som har ansvaret ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av 

Svenska Seglarförbundet. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 12 
år. Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sve-
rige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. 

 

3. Anmälan 
3.1 Anmälan ska göras senast söndagen den 16 juni via Sailarena. 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om besättnings namn, Sailarena-ID, segelnum-

mer och kontaktuppgifter. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 1 000 kr och betalas vid anmälan via Sailarena. 
 

4. Registrering 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast måndag 1 juli, kl. 9.30. 
 
4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.3 Besiktning av båtarna för att kontrollera att de stämmer överens med klassreg-

ler kan förekomma. 
 

 



5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna publiceras på SM-veckans hemsida, http://www.svensk-

segling.se/SSFtavlingar/SM-veckan/fordeltagare/seglingsforeskrifter/  i sam-
band med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 
6.1 Söndag 30 juni 
 18.00 – 20.00 Registrering 
  
 Måndag 1 juli 

08.30 – 09.30 Registrering 
9.30  Skepparmöte 

 10.55  Tid för första varningssignal, grundomgång 
 After Sail efter dagens seglingar. 
  
 Tisdag 2 juli 
 9.00  Skepparmöte 
 9.55  Tid för första varningssignal, grundomgång 
 15.00  Final 

Ca 16.00 Prisutdelning 
 

7. Tävlingsformat 
7.1 Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i 

en grundomgång, vilket leder fram till finalseglingen. 
 
7.2 Tävlingen genomförs i båtar av typ 49er och 49erFX, med en besättning på två 

tävlande, oavsett kön, inklusive skeppare. 
 

8. Kappseglingsområde 
8.1 Kappseglingarna genomförs i direkt anslutning till Turbinhamnen i Västra Ham-

nen, Malmö. 
 

9. Banan 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana. 
 

10. Protester och straff 
10.1 Addendum Q gäller. 
 

11. Priser 
11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets Täv-

lingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och besättningens 
klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om 
besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mäster-
skapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besätt-
ningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande/besättning som uppfyller 

http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/SM-veckan/fordeltagare/seglingsforeskrifter/
http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/SM-veckan/fordeltagare/seglingsforeskrifter/


kraven i Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-
tecken i silver respektive brons.   
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar 
från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i 
mästerskapet. 

 

12. Regler för stödpersoner 
a)   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
b) Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-

ningar från arrangören. 
 

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

d)  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 

13. Mediarättigheter, kameror och elektronisk utrustning 
13.1 I och med deltagande i SM-veckan överlåter vardera tävlande automatiskt till ar-

rangören, SSF och SM-veckans samarbetspartners rätten att producera, använda, 
visa och förmedla – när som helst efter eget val – foto, bilder, filmupptagning el-
ler live-upptagning till TV eller internet av personen och i förbindelse med täv-
lingen, utan någon form av kompensation. Detta gäller också visning av tävlandes 
sponsorers logotyper, namn och annat rättighetsskyddat.  

 
13.2 Arrangören och av denne utsedd tredje part har rätt att montera och använda 

kameror, mikrofoner och/eller positioneringssystem ombord på båtarna.  
 
13.3 Besättningarna eller enskilda tävlande kan uppmanas och ska i största möjliga 

mån delta på presskonferenser och i intervjuer.  
 
 
 
 
 
Datum: 2019-04-18 
 
 
  

http://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet-svenska-seglarforbundet/dokument/dokumentbanken/reglementen-stadgar-mm/s-kerhetskodex_2013.pdf


Övrig information 
Boende 
Närmaste hotell är Park Inn, 5 minuters promenad från eventområdet.  
 
Om man vill bo med självhushåll och lite billigare finns First Camp Sibbarp-Malmö. Här 
kan man bo i stugor, i tält eller ta med sig sin husvagn/husbil. 
 
Eventområde 
Avlastning av båtarna sker på Kockums Fritids parkering. Sjösättning sker via ramp i 
Turbinhamnen. Uppställningsyta för deltagande båtar sker på grönområdet vid Turbin-
hamnen.  
 
SM-veckan 
SM-veckan samlar ca 50 olika idrotter och deras svenska mästerskap under en vecka. 
RF och SVT är arrangörer. Finalseglingen kommer att live-sändas via SVT. Som delta-
gare får du tillgång till samtliga arenor. Läs mer om SM-veckan här. 
 

 

 

https://www.parkinn.com/hotel-malmo?facilitator=BIGMOUTHMEDIAREZIDOR&csref=PPC_G__pd_CR_SJ_EMEA_HO_MMAPD_Brand_EN_e_Search_c&mkwid=sROBr6lSH_dc&pcrid=336262511719&pkw=park%20inn%20malm%C3%B6&pmt=e&slid=&pgrid=31299166265&ptaid=aud-849777851912:kwd-29424595450&gclid=EAIaIQobChMI6LGBsc274QIVBqqaCh1nwwcEEAAYASAAEgJpF_D_BwE
https://firstcamp.se/destination/sibbarp-malmo/
http://www.smveckan.se/

