
© SSF 2017 

 

Inbjudan 
 

Kappsegling: Ranking 5 2017, 2.4 mR  

 

Datum  2017-09-22 - 2017-09-24 

 

Arrangör: Mariestads Segelklubb 

 

 

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 klubbhuset. 

 

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

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 

  

 

 

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. 

  

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 2017-09-08 via Svenska 2.4mR Förbundets hemsida 

eller till  krister.n@msksail.se, 

  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om klubb, rorsman, och segelnummer, samt 

antal personer till regattamiddagen. 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 700 kr för de som anmält sig senast 2017-09-08. Beloppet 

kan betalas vid ankomstregistrering senast, antingen kontant, kort eller Swisch.  

mailto:jag@magnuss.se
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För deltagare som anmält sig efter 2017-09-08 är anmälningsavgiften förhöjd till 

800 kr.  

 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2017-09-23 kl 09.00 

  

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. 

 

4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  

 kappseglingskommittén.  

 

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

 

Fredag 22/9  c:a 14.00 Träningssegling. 

17.00-20.00  Registrering, mät- och säkerhetskontroll 

 

Lördag 23/9  08.00-10.00  Registrering, mät- och säkerhetskontroll 

09.30   Skepparmöte  

10.30  Varningssignal segling 1. Efter segling 2 sker ett avbrott 

för lunch i land, därefter segling 3 respektive 4.  

Efter dagens 

Seglingar Regattamiddag. 

 

 

Söndag 24/9  10.00   Varningssignal för dagens första segling. Tre seglingar är  

planerade. Ingen start sker efter kl 14.30. Prisutdelning 

snarast efter seglingarnas avslutande. 

 

 

5.2 7 st. kappseglingar är planerade totalt 
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6. Genomförande 

 

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på Mariestadsfjärden, utanför hamnen i Mariestad
  

 

8. Banan 

 

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

  

9. Protester och straff 

 

9.1  KSR 44.1 är ändrad så att en båt får ta ett ensvängsstraff om den brutit mot nå-

gon regel i KSR, del 2. Med undantag från KSR 61.1a punkt 2 ska protesterande 

båt visa röd flagga. 
 

9.2 KSR Appendix T gäller, med undantaget att om straffet tas före protesttidens 

utgång är straffet 20%.  

 
 

10. Poängberäkning 

 

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

färre kappseglingar räknas samtliga. 

  

 

11. Priser 

 

11.1  Ett pris på var 5:e startande båt 

 

 
 

 

Datum: 2017-07-31 
 

Namn: Krister Nilsson 
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Bilaga till inbjudan. 
 

 

Vägbeskrivning:  

I Mariestad, följ skyltning mot hamnen, yttre hamnen. MSK:s klubbhus, GPS-

koordinater: N 58°42,9’, O 13°49,2’ 

 

 

Sjösättning  

Sjösättning och upptagning sker med truck. Kostnad för detta ingår i anmälningsavgif-

ten. 

 

Båtplatser:  

Klubben anvisar båtplatser vid ankomst 

 

 

Inkvartering:  

Hotell Vänerport nära hamnen och sällskapet. 

Dubbelrum 1295 kr/natt 

Enkelrum 1095 kr/natt 

Boka senast tre veckor före ankomst. Förbundet har preliminärbokat tre enkelrum och 

ett dubbelrum. Ange 2.4 seglare. 

0501 77111 

 
Vandrarhemmet i Mariestad. 22/9-24/9 

Enkelrum 370 kr om det är ett dubbelrum 

Bäddpris 270kr/person 

Frukost går att arrangera 70 kr/person och dag om det blir många personer 

Lakan 80 kr/person 

Bokning senast 3 september. Ange 2.4 seglare. 

0501 10448 

 

Förtäring:  

På fredagkvällen kommer hamburgare och dryck att finnas till försäljning vid  

klubbhuset. 

Regattamiddag hålls på lördagskvällen till självkostnadspris. Anmälan till denna göres 

ihop med anmälan till regattan 

 

Träningsmöjligheter: 

På fredageftermiddagen kommer vi att ge möjlighet för träningssegling på banan och 

även eventuell ”prova på”-segling. Mer info om detta kommer senare.   


