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Inbjudan 
 
Kappsegling: Zoom8 GP 4 2018 i Sikhall   

 
Datum: 2018-06-16--17 
 
Arrangör: Vänersborgs segelsällskap i Sikhall (ca 30 minuter norr om Vänersborg, 

se karta)  
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 
på den officiella anslagstavlan placerad på klubbstugans vägg. 
 

1.2 Zoom8-förbundets klassregler gäller 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. För deltagande i GP krävs medlemskap i 
Zoom8-förbundet. 

 
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 arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-
dor 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. 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2018-06-08 via Sailarena (öppen från den 22/5) eller 

till Vänersborgs Segelsällskap via e-post regatta@vss.gotanet.se .  
  
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsmans namn, klubb, båtklass och segel                         
            nummer. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 400 kronor, varav 50 kronor utgör förbundens sanktions-

avgifter, och betalas vid anmälan i Sailarena (öppen från den 22/5). Om detta 
inte fungerar sker betalning med Swish vid registreringen. 
 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2018-06-16 kl 09.00 
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4.2 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten 
kappseglar. 
 

5. Tidsprogram 
 
5.1 Fredag 15 juni kl 18.00-19.00  Registrering och ev. säkerhetskontroll 
 Lördag 16 juni kl 08.00-09.30  Registrering och ev. säkerhetskontroll 

Lördag 16 juni kl 09.30 Skepparmöte 
 Lördag 16 juni kl 10.55 Tid för första varningssignal, dag 1 
 Söndag 17 juni kl 09.55 Tid för första varningssignal, dag 2 
  
 Prisutdelning snarast efter avslutade segling. 
  
5.2  6 kappseglingar är planerade 
 
6. Kappseglingsområde 
 
6.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför Sikhall. 
 
7. Kappseglings format 
 
7.1 Seglingen genomförs som fleetrace.  
 
8. Protester och straff 
 
8.1     KSR Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra” 

till ”Andra och ytterligare gånger”.  
 
8.2 En båt som avser att protestera måste vid målgången meddela en domare eller 

målbåten att den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. 
 
9. Poängberäkning 
 
9.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
10. Priser 
 
10.1 Priser kommer att delas ut till var 4:e seglare i regattan. För GP  

serien delas priser ut enligt Zoom8 GP tävlingsreglemente. 
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Hitta till Sikhall (58°29'14.8"N 12°25'37.5"E) 
 
 

 
 


