
   
 

Inbjudan 

 
 

SM i sprintsegling 2022 
 
 
Datum: 24-25 september 2022 
 
Plats: GKSS, Långedrag 
 
Tävlingens nivå: Röd 
 
Båtklass: tävlingen genomförs i tillhandahållna Fareast 28-båtar 
 
Arrangör: Göteborgs Kungliga Segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och direktdöms enligt 
Appendix UF som kommer att finnas i seglingsföreskrifterna. Vid 
eventuell konflikt mellan regler har Addendum UF företräde. 

 
1.2 Inga race räknas bort. 
 
1.3 Tävlingen genomförs som sprintkappsegling med tillhandahållna båtar, 

ca 9 meter lång kölbåt. Regler för handhavande av båtarna kommer att 
finnas i seglingsföreskrifterna. Klassregler gäller inte. 

 
1.4 Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören. 
 
1.5 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte 

för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under 
däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på 
det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Inbjudan till öppna SM i sprintsegling gäller de skeppare som kvalat in 

genom de utsedda SM-kvalen, ligger topp 4 på den svenska 
sprintrankingen eller har fått ett wildcard. Antalet besättningar är 
begränsat till 18 st. 

 
2.2 Samtliga tävlande ombord skall vara medlemmar i en förening ansluten 

till svenska Seglarförbundet samt skepparen skall ha en giltig 
tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 

 



   
2.3 Deltagande besättning ska bestå av 4-5 tävlande. Ingen viktbegränsning. 
 
2.4 Båtar tillhandahålls och är försäkrade av arrangören. Besättning som 

orsakar skador på båt, rigg, segel eller utrustning är ersättningsskyldig 
för skadorna upp till ett maximalt belopp på 15000 kr per skadetillfälle. 
Deposition på 15000 kr skall erläggas via kreditkort vid registrering. 

  
2.4 Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit 

bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan 
genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en 
tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 

 
2.5 Tävlande ska fylla minst 12 år det år tävlingen genomförs. 
 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 8 september. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 4500 kronor och betalas i Sailarena i samband 

med anmälan.  
 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 22 

september. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

eventuell tävlingslicens. 
 
4.3 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén, men inte den som är ansvarig ombord. 
 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Sailarena 
 
5.2 Kappseglingskommittén kommer att sända information om bana, 

starttider, säkerhet m.m. på UHF kanal 1. Varje tävlingsbåt kommer vara 
utrustad med en UHF. 

 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Lördag 24/9: 
 07.45-09.00 Tävlingsexpeditionen öppen för registrering 
 09.00 Rorsmansmöte 
 10.00 1:a start 



   
 
 Söndag 25/9: 
 09.00 1:a start 
  
 Prisutdelning efter avslutad regatta 
 
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Tävlingen genomförs som direktdömd sprintkappsegling. 
 
7.2 Besättningarna delas in i grupper och kappseglar i en serie enligt särskilt 

kappseglingsschema i seglingsföreskrifterna. 

7.3 Efter genomförd eller avslutad grundomgång, genomförs en 
finalseglingar med ny indelning av besättningarna enligt guld, silver och 
brons. I finalseglingarna gäller KSR Appendix A, men ändras så att 
placeringen från grundomgången räknas som första delresultat som följs 
av 2 finalrace för respektive grupp. Båt som inte startar eller inte går i mål 
får sista plats i finalseglingen. Vinnaren i respektive grupp är den med 
lägst poäng när man räknar ihop placeringen från grundomgången med 
placeringarna i båda finalracen. I silver- resp. bronsgruppen kommer 
placeringen i grundomgången att göras om till resultat 1-6 i 
finalomgången. Besättningar kan inte flyttas över gruppgränserna efter 
avslutad grundomgång. 

7.4 Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra  
kappseglingsschemat eller avbryta en påbörjad omgång. 

 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Långedrag, GKSS 
 
8.2 Banan är en kryss/läns-bana med kryssgate och länsgate. 
 
 
9. Priser 
 
9.1 Vinnaren av tävlingen blir svensk mästare i sprint öppen. Priser delas ut 

till placeringarna 1, 2 och 3. 
 
9.2 Sprint SM kommer räknas med i svensk sprintranking och är en grade 3. 
 
9.3 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 

2021, kapitel 8 Mästerskap. 
 
9.4 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens 

Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. 
Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar 
efter att det svenska mästerskapet har genomförts. 



   
 
Datum: 2022-08-17 Mattias Rahm 


