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Inbjudan 
 

Kappsegling: Svenskt Mästerskap för Melges 24 

 

Datum: 11-13 september 2020 

 

Arrangör: Vänersborgs Segelsällskap 

 

1. Regler 

 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S och gällande klassreg-

ler. 

 

Tävlingen genomförs i enlighet med de coronarekommendationer som SSF ut-

färdat. 

 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 

på den officiella anslagstavlan placerad på klubbhuset och på evenemangets Sai-

larenasida. 

 

  

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

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 

  

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-

ning eller när den tävlande befinner sig i hamn. Våtdräkter och torrdräkter är inte 

personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och appendix S17.2. En båt som 

bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkom-

mittén finner lämpligt. 

 

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 

regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen 

skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln 

Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. 

Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den 

närmast placerade som uppfyller kraven. 

 

2.2 Tävlande skall vara medlem i Melges24-förbundet för att få delta. 

 

2.3 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 



© SSF 2017 

 

2.4 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. 

 

2.5 Beroende på myndigheternas beslut om Coronarestriktioner är antalet deltagare 

(besättningsmedlemmar) maximerat till 50. Skulle antalet anmälda deltagare 

överstiga detta antal antas deltagarna i den ordning anmälan inkommit. 

 

2.6 Tracking-system får användas, till exempel http://raceqs.com/ 

 

  

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 2020-09-07 via Sailarena. Efteranmälan kan göras 

mot förhöjd avgift kan göras senast den 10 september. Anmälan är inte giltig 

förrän anmälningsavgiften är arrangören tillhanda. Anmälan är bindande och av-

giften återbetalas endast i de fall anmälan inte godtas på grund av för många del-

tagare (p 2.6) eller på grund av symptom på covid 19. 

  

3.2 Anmälan skall innehålla uppgifter om:  

Segelnummer Team/Båtnamn  

Namn på rorsman med klubbtillhörighet, adress, mobilnr och e-postadress  

Namn på övriga i besättning med mobilnr och e-postadress. 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 1 800 kr (efteranmälan mot tillägg av 500 kr) inklusive 

sjösättning/upptagning vid Vänersborgs Gästhamn och Marina. Den betalas ge-

nom insättning på bankgiro 394-2828.  

 

3.4 I enlighet med gällande coronarekommendationer så anordnar arrangören ingen 

servering eller försäljning av mat. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras vid ankomst via epost (regatta@vss.gotanet.se) till täv-

lingsexpeditionen senast den 11 september kl 12.00. Förtöjningsplats anvisas i 

samband med registreringen. 

  

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt 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. 
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4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  

 kappseglingskommittén.  

 

4.7 Invägning av besättning ska genomföras. 

 

5.  Seglingsföreskrifter 
 

5.1 Kompletterande seglingsföreskrifter (supplements) publiceras på Sailarena och 

anslagstavlan samt delas på förfrågan ut i samband med registrering. 

 

5.2 Ändringar i seglingsföreskrifter anslås senast kl 08.00 samma dag som de träder 

i kraft. 

 

5.3 Ändringar i tidsprogram anslås senast kl 20.00 dagen innan de träder i kraft. 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1  Fredag 11 september  

09.00 – 12.00 Registrering, invägning och sjösättning 

12.00 – 12.20 Skepparmöte. Fysiskt skepparmöte ersätts med anledning av coro-

narekommendationer med informations samt möjlighet till frågor och svar via 

chattfunktion, länk skickas vid registrering. 

14.00 Tid för första planerade start. Ingen start efter kl 18.00.  

 

6.2  Lördag 12 september  

10.00 Tid för första planerade start. Ingen start efter kl 16.00. 

 

6.3  Söndag 13 september  

10.00 Första planerade start. Ingen start efter kl 15.00 

 

Prisutdelning snarast efter söndagens seglingar avslutats. Endast de tre bäst pla-

cerade besättningarna tillåts delta vid prisutdelningen. 

 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på Vänersborgsviken. 

  

 

8. Genomförande 

 

8.1 Banan är en kryss-länsbana med offset-boj och gate, som seglas två eller tre 

varv. Antalet varv som ska seglas anges med sifferflagga jämte klassflaggan in-

för respektive start. 

 

8.2 Totalt 8 seglingar är planerade. 
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8.3  Ny start 10-15 min. efter sista båts målgång i varje segling. Ett längre uppehåll 

görs för matpaus. 

 

 

9. Protester och straff 

 

9.1  Regel 44.1 är ändrad så att tvåsvängsstraffet ersätts med ett ensvängsstraff.  

 

9.2  Appendix P gäller. Regel P2.3 gäller dock inte och regel P2.2 är ändrad så att 

den endast gäller för straff efter det första.  

 

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. 

 

 

11. Priser 

 

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

1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i  

miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte nå-

got mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de 

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  Övrig information 

 

11.1  Kommunikation på banområdet kommer ske via VHF.  

 

11.2 Deltagarna förutsätts medföra egen mat. 

 

 

Datum: 2020-09-02 
 

Namn: Per Söderström, tävlingsledare, 070-6087141 
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Bilaga till inbjudan. 
 

Iaktta Folkhälsomyndighetens coronarekommendationer – stanna hemma vid symptom, 

håll avstånd och tvätta händerna ofta. 

 

Strand Hotell invid stationen erbjuder förmånliga priser för inkvartering (790 kr per natt 

för dubbelrum). Bokning sker via telefon 0521-138 50 eller e-post info@strandho-

tell.com. Uppge ”Segla SM” vid bokningen. Vänersborgs Gästhamn och Marina erbju-

der ställplatser för deltagares husbil/husvagn med tillgång till el, dusch och toaletter 

(150 kr per natt). Bokning görs på telefon 0706 917 177 och uppge att ni seglar SM. 

 

Sjösättning sker med kran vid Vänersborgs Gästhamn och Marina (Vänerparken) på för-

middagen fredag 11 september, se karta nedan. Förtöjningsplatser i hamnen vid Sanden 

anvisas av arrangören. 

 

För parkering av bilar under tävlingarna hänvisas till den stora parkeringen på andra si-

dan Vassbottenleden. 

 

Tävlingscentrum är vid Vänersborgs segelsällskaps klubbstuga, Sanden 100, Väners-

borg. 

 

 
 

P 


