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Inbjudan    Öppet Svenskt Mästerskap för 2.4 mR.       
 

 

Datum: 28-30 augusti 2020 

 

Arrangör: Ljungskile segelsällskap 

 

 

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 till vänster om entrén till LjSS klubbhus, 

storstugan 

 

1.2 KSR 61.1 (a)(2) är ändrat, så att en båt som avser att protestera ska visa protest-

flagg, enligt KSR 61.1 (a). 

 

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

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 

  

1.4 KSR 44.1 är ändrat, så att det vid brott mot regel i del 2 får båt ta ett ensvängs-

straff. 

 

1.5 KSR regel 31, beröra märke, ersätts med regel C2:14 (Appendix, Regler för 

matchracing). Ändringen innebär att segel och rigg får beröra märket men inte 

skrov eller besättning. 

 

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 tävlande som är svensk medborgare 

eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan 
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regattan genomförs. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, 

går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. 

 

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. 

 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 14 augusti 2020 på 2.4 mR-förbundet hemsida, 

www.swe24metre.com 

 Klicka på ”Program/anmälan”, ”Anmälan till regattor” och välj ”SM 

Ljungskile”. 

 Efteranmälan  är möjlig t.o.m. fredagen 28 augusti kl 18.00. 

  

3.2 Anmälan ska innehålla efterfrågade uppgifter enl anmälningsformuläret  på    

            2.4mR-hemsidan.  

 

3.3 Anmälningsavgiften är 1.250 SEK och betalas genom insättning på Ljungskile 

Segelsällskaps bankgironummer 867-1794. För att anmälan ska anses vara gjord 

ska beloppet vara insatt på ovan bg-nr senast 15 augusti 2020.  

 

3.4 Vid efteranmälan är anmälningsavgiften 1.350 kr. 

 

3.5 Vid färre anmälda deltagare än 15 st deltagare den 14 augusti förbehåller sig ar-

rangören rätten att ställa in arrangemanget p.g.a. för få deltagare. 

 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördagen 29 augusti kl 

08.00. 

  

4.2 Rorsman ska kunna uppvisa mätbrev innan båten kappseglar. 

 

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

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

kappseglar. 

 

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

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instru-

era 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 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 

 vid första möjliga tillfälle. 

 

http://www.swe24metre.com/
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5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

  

Fredag  28/8 16.00-19.00 Registrering, mät- och säkerhetskontroll 

  17.00  Tune Up 

  

Lördag 29/8 07.00-08.30 Registrering, mät- och säkerhetskontroll 

   08.30  Skepparmöte 

                                    10.00 Varningssignal segling 1. Efter segling 2 sker ett 

kort avbrott för lunch (ej i land), därefter segling 3 

respektive 4. 

   

Söndag 30/8    10.00  Varningssignal för dagens första segling. Tre seg- 

     lingar är planerade. Ingen start sker efter kl 14.30. 

Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande 

  

5.2 7 st kappseglingar är planerade totalt. 

 

 

6. Genomförande 

 

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna planeras genomföras på området söder och väster om Ulvön. 

Alternativt banområde (reservalternativ) är viken innanför och nordost om 

Ulvön. 

  

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en kryss-länsbana som seglas två varv plus en kryss i mål. 

  

 

9. Protester och straff 

 

 

10. Poängberäkning 

 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 

  

10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap. 
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11. Priser 

 

11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 

1.20 till individuell Svensk Mästare och den tävlandes klubb samt i  

miniatyr till tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  

För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller  

kraven i SSF:s 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. 

 

11.2 Ett pris på var 5:e startande båt. 

 

 

12. Regler för stödpersoner 
 

12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna! 

 

Ljungskile 2020-06-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ljss.se/
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Bilaga till inbjudan. 
 
Vägbeskrivning för landburna 

Kör av antingen det södra eller norra E6 motorvägsmotet om Ljungskile och styr mot centrum, infart till 

hamnområdet över motorvägsbron. Kör därefter ca 400 m till vägens slut vid det vita klubbhuset (besöks-

adress Strandvägen 26, Ljungskile). 

 

Inkvartering 

STF Vandrarhem på Ljungskile folkhögskola, tfn 0522-686970. 

Villa Sjötorp, tfn 0522-20174. Samtliga platser på gångavstånd till hamnen.  

Anfasteröd Gårdsvik, tfn 0708-707270, info@anfasterod.se 

Fler frågor om logimöjligheter?  Ring turistbyrån tfn  0522-22405. 

  

Förtäring 

Det kommer inte vara någon servering av eller caféverksamhet, mer än servering av kaffe. Enligt SSF re-

kommendation dat 2020-06-25 – Corona. 

 

Sjösättning 

Sjösättning och upptagning sker med kran från sjösättningsrampen.  Kostnad för detta ingår i anmälnings-

avgiften. 

 

Parkering 

Utöver personbil  kan, om så önskas, släpvagn, husvagn eller husbil uppställas på grusplanen, i 

omedelbar närhet till klubbhuset. 

 

Båtplats 

Under själva arrangemanget kommer alla deltagande  båtar att ligga samlade vid våra tävlingsbryggor.  

För ev. övriga båtar, t.e.x. bobåt, finns det begränsat antal platser hos arrangören, kontakta denne i god tid 

om detta. 

 

Kort om Ljungskile 

På gångavstånd, ca 10 min från LjSS klubbhus, finns bl.a. buss- och tågstation, dagligvarubutiker, apotek, 

vårdcentral, restauranger, café, optiker, färgaffärer, Outletbutik- Resteröds Trikå, gym och sportbutik. 

Inom ca 20 min gångavstånd finns även tillgång till bensinstation och laxrestaurang. 

 

Övrigt 

För ytterligare upplysningar ring; 

Stellan Nilsson 0522-22733, 0706-629917 

 

 

 

 

 


