
   
 
 

Inbjudan 
 

”Västkustmästerskap” i Andunge 
 

 
Datum: 29 juni-1 juli 2018 
Arrangör: Mollösunds Båtförening och Svensk Andungeklubb 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna 2017-2020 (KSR) med Appendix S och Appendix T1. 
 
1.2 Alla båtar kan komma, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam 

vald och tillhandahållen av arrangören. 
 
1.3 Klassbestämmelser ”Bestämmelser för Andungen” gäller. 
 
1.4 Aktuellt sjökort ska finnas ombord. 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-

sluten till sin nationella myndighet. 
 
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 personska-
dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast den 24 juni till Mollösunds Båtförening via anmäl-

ningsmodul på www.mollosundsbf.se eller www.sailarena.se. Anmälan är giltig 
då betalning gjorts. 

 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om 

• Rorsmans namn, adress, mobiltelefon, mailadress och klubb 
• Båtens segelnummer 

 



 
3.3 Anmälningsavgiften är SEK 660:- vid anmälan senast 24 juni 2018. Betalning av 

anmälningsavgiften sker i samband med anmälan. Betalningssätt är kort, konto, 
direktbank, eller faktura. 
 
Efteranmälan, till avgiften SEK 800:-, kan därefter göras fram till den 29 juni.  

 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i gula magasinet, Gatan 46, sen-

ast den 30 juni kl 09.30. 
 
4.2 Stickprovskontroller avseende säkerhetsutrustning kan komma att ske. 
 
4.3 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
 vid första möjliga tillfälle. 

 
4.4 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  
 kappseglingskommittén. 
 
5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 
på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen. 

 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Program 

fredag 29 juni 
 09.00 – 19.00 Sjösättning i Barrevik, Edshultshall 

15.00 – 19.00 Registrering och besiktning 
 19.00   Grillafton på bryggan 
 
 lördag 30 juni 
 08.00 – 09.30 Registrering och besiktning 

09.30  Rorsmansmöte 
11.00  Tid för första varningssignal 
19.00   Regattamiddag på Movitz Magasin 

 
 söndag 1 juli 

10.00  Tid för första varningssignal 
14.00  Senaste tid för varningssignal 
Prisutdelning med lunch på Movitz Magasin snarast efter sista segling och ev. 
protestförhandlingar 

 
6.2 7 kappseglingar är planerade 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs som fleetracing i en rak serie. 
 
 



 

8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på bana norr om Mollön (A), söder om Lervik (B) 

eller söder om Otterholmen (C), se skiss. Alternativt kan en segling utgöra en 
skärgårdsbana med naturliga rundningsmärken att läggas i närområdet. Aktuellt 
kappseglingsområde kommer att meddelas senast på rorsmansmötet. 

 

  
  

Orange punkt anger regattabas/tävlingsexpedition. 
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-länsbana. Detaljer anges i kompletterande seglingsföreskrif-

ter. 
 
10. Protester och ansökan om gottgörelse 
 
10.1 Protesttiden är 30 minuter efter sista båt ankommit regattabasen. 
 
10.2 KSR Appendix T1 gäller. 
 
11. Poängberäkning 
 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
12. Priser 
 
12.1 Priser delas ut till åtminstone de tre bästa besättningarna. 
 
Datum: 2018-04-04 
 
Kontaktperson: 
Johan Westling, tävlingsledare 
ordforande.mbf@gmail.com  
0708-51 98 20 


