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Inbjudan 
 
Tävling:  Marstrandsregattan. 
                        Svenskt Mästerskap för klassen Smaragd. 
                              
Datum: 22 – 25 juli 2015. 
 
Arrangör:  Göteborgs Kungl. Segelsällskap (GKSS) 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S och Appendix P. 
  
1.2 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 eller under däck. Våtdräkter och 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Ap-
pendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på 
det sätt som protestkommittén 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 ISAF Regulation 19. 
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare el-
ler som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan 
regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer 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 tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den 
närmast placerade som uppfyller kraven.. 
 

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 tävlingen. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast söndag den 5 juli, 2015 till GKSS.  
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            Se GKSS hemsida http://www.gkss.se/en/regatta/regatta-program-
2015/marstrandsregattan/ 

 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter såsom Klass, Rorsmans namn, Rorsmans E-

mail, Rorsmans Mobilnummer, Rorsmans Klubb, Båtens segelnummer, Besätt-
ningens namn, samt antal personer som kommer att delta på Regattamiddagen 
lördag kväll den 25 juli. 
 
 (Begränsat antal biljetter till Regattamiddagen. Pris:400 Kr/person som betalas 
på ¨Race office¨ på Marstrand i samband med registreringen, se punkt 12.4). 

 
Rorsman ska senast vid registreringen lämna en ifylld och med namnteckning 
påskrivet ¨Startcertifikat¨. Detta ¨Startcertifikat¨ finns med som Bilaga 1 till 
¨Notice of Race¨ och kan fyllas i innan och medtages till registreringen. 

 
3.3 Anmälningsavgiften (= startavgiften) är 2.500 kr per båt och inkluderar hamnav-

giften i Marstrand 4 nätter, från onsdag natt den 22 juli – lördag natt 25 juli 
2015.  Anmälningsavgiften betalas med bankkort i samband med anmälan.  
Smaragdförbundet tar ej ut någon avgift för deltagande i SM. 
 

3.4 Anmälan är bindande efter betalning, och ingen återbetalning sker.  
            Försäkring för återbetalning tecknas lämpligtvis via extern aktör t.ex;  
            www.startklar.nu   
 
3.5 Efteranmälan senast onsdag den 22 juli kl.15.00 mot förhöjd  

anmälningsavgift 2.500 Kr + 500 Kr på Race Office , Marstrand. 
 
3.6 Den båt med besättning som deltager för första gången i detta SM får halva 

startavgiften betald av Smaragdförbundet i efterhand. 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast onsdag den 22 juli 
            kl. 21.00. 
 
4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 
 
4.3 Slumpmässig besiktning av båtarna kommer att ske enligt Tävlingsreglementet 

punkt 7.5 
 
5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Program 
 
 Onsdag den 22 juli . 
            Besiktning, säkerhetskontroll sker onsdag 22 juli mellan kl.15.00 – 21.00 
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 Registrering sker på ¨Race Office¨ i GKSS klubbhus, onsdag den 22 juli  
            mellan kl.15.00 – 21.00. Alla båtar måste vara på sin hamnplats kl. 15.00. 
 Träning: ¨Tune up¨ segling sker kl.18.00. 
            Torsdag den 23 juli. 
            ¨Race office¨ öppnar kl.08.00  
 Invigning blir utanför GKSS Klubbhus kl. 09.00 
 Skepparmöte 09.10 . Obligatoriskt att Rorsman deltager.  
 Tid för första varningssignal är kl. 11.00. 3 st seglingar är planerade 
            ¨After sail¨ på Shanti Shanti så snart som möjligt efter seglingarna. 
            Fredag  den 24 juli. 
            ̈Race office¨ öppnar 09.00. 
            Varningssignal kl. 11.00. 3 st seglingar är planerade. 
            ¨After sail¨ på Shanti Shanti så snart som möjligt efter seglingarna 
            Lördag den 25 juli. 
            ¨Race office¨ öppnar 09.00. 
            Varningssignal kl.11.00. 3 st seglingar är planerade 
            Prisutdelning så fort som möjligt efter sista seglingen. 
            Regattamiddag på Shanti Shanti,  kl. 19.00 
 Söndag 26 juli. 
            Alla båtar ska ha lämnat hamn före kl. 10.00 
 
6.2 9 kappseglingar är planerade. 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Varje kappsegling beräknas ta 60 minuter. 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs väster om Marstrandsön.  
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana. 
 
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 mäster-

skap. 
 
11. Priser 
 
11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets Täv-

lingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och besättningens 
klubb samt i miniatyr till besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om 
besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar delas inte något mäster-
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skapstecken ut till besättningens klubb utan bara miniatyrtecken till besätt-
ningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  
För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller kra-
ven i Svenska Seglarförbundets 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     GKSS priser till var 5:e deltagande båt. 
             

Smaragdförbundets Vandringspris till segrande båt. 
Smaragdförbundets pris ¨Propellern¨ till snabbaste båt med inombordsmotor. 
Smaragdförbundets pris till den båt som färdats längst väg för att deltaga i SM. 
 

12. Övrig information 
 
12.1    Boende på Marstrand  www.hotels .com/Marstrand -hotell  
 
12.2    För sjösättning och kranlyft kontakta Ringens varv på Koön.  
           Framförhandlat pris för sjösättning och lyft av rigg är 800 kr.  
           Ringens varv ber er som är tillresta om god framförhållning/bokning då det är hård 
           belastning på kranen under denna tidsperiod. 
            
          Adress: Lilla Varvsgatan 3, 442 66 MARSTRAND 
          Telefon: +46 (0)303-604 25 
          E-mail: info@ringensvarv.se 
          Öppettider: månd – torsd 7-17, fred 7-15 
 
12.3   Parkering på Koön för trailer meddelas senare på GKSS hemsida:     
          www.gkss.se/en/regatta/regatta-program-2015/marstrandsregattan/ 
 
12.4     ¨After sail¨ kommer att vara på den populära restaurangen ¨Shanti shanti¨  
          bredvid Race Office.  
          Vi är välkomna på after sail varje dag och betalar då 45 Kr för ett glas Öl/Vin 
          (ordinarie pris på t. ex ett glas vin är 79 Kr), möjligheten finns också att  
          kombinera detta glas med en Hamburgare från deras grill till ett paketpris om  
         145 Kr/person. 
           
          Regattamiddagen lördag den 25 juli, kl. 19.00 är på ¨Shanti shanti¨ och består av  
          grillbuffé, samt valfritt 2 glas vin, alternativt 2 glas öl, och kostar 400 Kr/person. 
          (Begränsat antal middagsbiljetter. Biljetter beställes i samband med anmälan, och  
          betalas på ¨Race office¨ på Marstrand i samband med registreringen). 
 
12.5   Frågor = kontakta via E-mail:  kappsegling@gkss.se 
 
 
 
Datum: 9 juni 2015 
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  Startcertifikat 
 

För SM 2015 i Smaragd och CB66 

  
Segelnummer: 
………………………………………………………………… 
 
Bankappsegling  
Marstrandsfjorden. 
 
Klassregler 
Båten uppfyller alla klassregler och har giltigt mätbrev. 
 
Båtens ansvarsförsäkring 
Jag har båten ansvarsförsäkrad för beloppet: ……………. 
 
Vi deltar i regattan helt på egen risk.  
GKSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som nå-
gon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 
 
Beslut att delta 
Ansvarig för beslut att delta i en segling eller fortsätta tävla i seg-
lingen är enbart den ansvarige ombord - RRS Grundregel 4. 
 

Media rättigheter 
Tävlande, ägare och deras gäster ger rätt och tillstånd till GKSS att 
fotografier och videoupptagningar på personer och båtar under re-
gattan får bli publicerade och/eller sända i alla media, både som 
redaktionell text, som utnyttjande i reklam eller användas i pressin-
formation. 
 

Jag har läst och accepterat Inbjudan och Segelföres krifterna 
och kommer att följa dem genom hela regattan   
 
Datum: 
________________________________ 

 Signatur ansvarig ombord 


