
                            
 

Inbjudan 
 
 

USM i matchracing 2021 
 
 
Datum: 4-5 september 2021 
 
Plats: Skärhamn, Tjörn 
 
Tävlingens nivå: Röd 
 
Båtklass: Tillhandahållna kölbåtar av typ C55med storsegel, fock och spinnaker. 
 
Arrangör: Tjörns Segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix C. 
 
1.2 Tävlingen genomförs som matchracing med tillhandahållna kölbåtar av typ 

C55. Båtarna är utrustade med storsegel, fock och spinnaker. 
 Regler för handhavande av båtarna kommer att finnas i seglingsföreskrifterna. 

Klassregler gäller inte. 
 
1.3 Båtarna kommer eventuellt att föra reklam monterad av arrangören. Tävlandes 

utrymme för reklam är begränsat till reklam på kläder som bärs av tävlande. 
 
1.4 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. 
 
1.5 När vattentemperaturen understiger +14 °C ska tävlande ha på sig kläder som 

ger gott skydd mot nedkylning i vatten t. ex. våt- eller torrdräkt. 
 
1.6  Vid minsta tecken på förkylning eller allmänna sjukdomssymptom skall man 

som seglare eller funktionär avstå från att delta. Anmälningsavgiften 
återbetalas om detta inträffar. 

 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén 
avseende uppträdande på land och under transport till och från banområdet 
med anledning av pågående Coronapandemi. En tävlande eller besättning 
som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner  

 lämpligt. (DP) KSR 36 gäller inte för brott mot denna regeel..  
 
 
  



2. Villkor för att delta 
 
2.1 12 besättningar kommer att bjudas in till tävlingen. Endast besättningar som 

bjudits in av arrangören kan anmäla sig. En plats reserveras för förra årets 
segrare, och en plats för en besättning som representerar hemmaklubben. 
Därutöver prioriteras i rankingordning enligt World Sailing, och turordning vid 
intresseanmälan. 

 
2.2 Tävlingen gäller Ungdoms SM som är en öppen klass för ungdomar födda 

1998 eller senare och besättningen ska bestå av 3 tävlande. 
 
2.3 Besättningens sammanlagda vikt, i lätt och enkel klädsel, ska inte överstiga 

231 kg. 
 
2.4 Den som är ansvarig ombord, skepparen, ska vara medlem av en klubb 

ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. En 
skeppare som är svensk medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av 
Svenska Seglarförbundet. Skepparen ska ha en World Sailing Sailor ID för att 
få tillgoräkna sig rankingpoäng. 

 
2.5  Arrangören kommer att ansöka om World Sailing Grading. 
 
2.6 En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan från inbjudna besättningar skall göras i Sailarena senast den 15 

augusti 2021. Endast anmälningar från inbjudna besättningar godkänns. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 1800 kr och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Om avanmälan görs senast  25 augusti 2021eller om arrangören 
avvisar en besättnings anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas 
tillbaka. 

 
3.3 Utöver anmälningsavgiften ska en deposition på 5000 kr betalas senast i 

samband med registrering. Depositionen kan göras genom att en kopia tas av 
ansvarig skeppares kreditkort i samband med registrering. Alternativt kan 
depositionsbeloppet sättas in på Tjörns segelssällskaps bankgiro 183-7863 
Depositionen är det maximala beloppet en besättning kan bli ålagd att betala 
för en uppkommen skada för varje enskild händelse. Depositionen kan behöva 
kompletteras till sitt ursprungliga belopp, efter att ett avdrag har gjorts, innan 
besättningen får fortsätta i tävlingen. Kvarvarande deposition återbetalas inom 
tio dagar efter tävlingen. 
 

4. Registrering och andra krav 
 
4.1 Registrering och vägning av samtliga i besättningen ska göras vid 

registreringen i Skärhamn fredag kväll. 
 
4.2 Skepparen, som är ansvarig ombord, ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

tävlingslicens. 
 
4.3 Anmäld och registrerad skeppare ska alltid styra båten under kappsegling, 

utom i en nödsituation. 
 
  



4.4 Besättningens vikt kan kontrolleras under tävlingen. Vid en sådan 
kontrollvägning är besättningens maximala tillåtna vikt ökad med 10 kg. 
Besättning som överstiger den viktgränsen får inget straff, men får inte fortsätta 
i tävlingen innan vikten är reducerad. 

 
4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén. Den som är ansvarig ombord får dock inte bytas. 
 

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på  USM:s 

officiella anslagstavla: 
 https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Ungdoms-SMmatchracing/fordeltagaren/Officiellanslagstavla/ 

 
 Under regattan kommer en officiell anslagstavla finnas i Tjss klubbhus för 

ändringar eller annan information till deltagarna. 
 
5.2 Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända 

information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås på 
anslagstavlan 

 
6. Tidsprogram 
 

Fredag 3 sep  13:00-17:00  Träning 
Fredag 3 sep  17:00-19:00  Registrering och vägning  
Fredag 3 sep  20:00  Genomgång med coach   
    och middag 

 
Lördag 4 sep  09:00  Första start 
Lördag 4 sep 12:00  Lunch börjar 
Lördag 4 sep efter sista matchen Genomgång med coach  
    och domare och regattamiddag 
 

 Söndag 5 sep 09:00  Första start 
Söndag 5 sep 12:00  Lunch börjar 
Söndag 5 sep 15:00  Senaste tidpunkt för sista start  
Söndag 5 sep efter sista matchen Prisutdelning 

 
7. Genomförande 
 
7.1 Tävlingen genomförs som matchracing enligt KSR appendix C och ett 

kappseglingssschema som framgår av seglingsföreskrifterna. 
 
7.2 Besättningarna delas in i två round robin-grupper baserat på World Sailings ranking 31 juli 

2021. De som inte har ranking lottas in. De bäst placerade från respektive round robin-grupp 
möter varandra i kvartsfinal, round robin guld. Övriga går till round robin silver. Poängen från 
första round robin tas med till andra round robin. Efter round robin guld genomförs 
semifinaler och final som utslagsserier. 
 

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



 
8. Kappseglingsområde och bana 

 
8.1 Kappseglingen avgörs på Hamnefjorden i Skärhamn på västra Tjörn. 
 
8.2 Banan är en kryss- och länsbana med märken som rundas om styrbord. 
 
9. Mediarättigheter, ljud och bild 
 
9.1 I och med deltagande i tävlingen överlåter varje tävlande automatiskt till 

arrangören rätten att producera, använda, visa och förmedla – när som helst 
efter eget val – foto, bilder, filmupptagning eller live-upptagning till TV eller 
internet av personen och i förbindelse med deltävlingen, utan någon form av 
kompensation. Det åligger skepparen att informera tävlande i besättningen 
härom. Detta gäller också visning av tävlandes  sponsorers logotyper, namn 
och annat som kan vara rättighetsskyddat.  

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

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

mån delta på presskonferenser och intervjuer.  
 
10. Priser 
 
10.1 Första pris  1250 kr 
 Andra pris   850 kr 
 Tredje pris   500 kr 
 
 Utöver detta kan nyttopriser komma att lottas ut. 
 
10.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 

2021, kapitel 8 Mästerskap. 
 
10.3 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: 15 maj 2021 
 
 


