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Tävling: Marstrandsregattan. 
                  *Distriktsmästerskap, DM för entyps kölbåtar. 
                  *Regatta för övriga kölbåtar som ej uppfyller 
                    DM krav. 
                  *SRS bankappsegling för kölbåtar.  

  
Datum: 21-23 juli 2016. 
 
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. 
 
1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald 

och tillhandahållen av arrangören. 
  
1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här  
            regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig  
            utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter 

och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR 
Appendix 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. 
Vid DM ska klubben tillhöra distriktet, Västkustens Seglarförbund VKSF. 
Denna punkt gäller de båtar som ingår i ett DM.  
Se bilaga 1 för att se vilka kölbåtsklasser som kan segla ett DM. 

 
2.2 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-

sluten till sin nationella myndighet. 
 Denna punkt gäller de båtar som inte ingår i ett DM. 
 
2.3 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.  
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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 tävlingen. 

 
2.5 Den person ombord som har ansvaret ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av 

Svenska Seglarförbundet 2016. 
Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år.  
Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige 
minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast fredag 1 juli för de kölbåtklasser som ämnar segla ett 

DM (detta för att hinna få DM plaketter). För övriga kölbåtklasser är sista dag 
för anmälan fredag 15 juli till GKSS.  

            www.gkss.se/marstrandsregattan 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om skepparens namn (dvs ansvarig ombord),  
            mailadress, mobilnummer, klass, klubb, distrikt, båtens namn,  
            båtens segelnummer, antal i besättningen (samt deras namn), BOA och LOA för  
            hamnplats.  
 
3.3 Anmälningsavgiften är 2.200 SEK och betalas med bankkort i samband med  
            anmälan.  I anmälningsavgiften ingår tre nätters hamnplats, från torsdag 21 juli  
            kl.12.00 till söndag 24 juli kl.12.00. 
            Sjösättning/Upptagning av båt ingår inte i avgiften.  
 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus på Marstrand, 

senast torsdag den 21 juli 2016, kl. 12.00 - 21.00. 
 
4.2 Mätbrev/ SRS mätbrev (utfärdat senast 1 juli 2016) ska visas upp på tävlingsex-

peditionen innan en båt kappseglar i SRS gruppen. 
 
4.3       Stickprovskontroller av båtens säkerhet kan genomföras under hela regattan. 
 
 
5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
 
6. Tidsprogram 
6.1 Program: 
            Torsdag 21 juli   12.00 -  21.00    Registrering,  
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                                        12.00 -  21.00    Stick-provkontroll, 
                                        16.00 – 17.00   ¨Tune up¨ segling. 
            Fredag   22 juli    09.30 – 10.00   Invigning och Skepparmöte 
                                        11.30                 Tid för första varningssignal. 3 race á 1 timme 
                                                                  är planerade. 
            Lördag  23  juli   11.00                 Tid för första varningssignal. 3 race á 1 timme 
                                                                  är planerade.  
                                        18.00                 Prisutdelning, mat och dryck (egen kostnad)  
                                                                  och social samvaro. 
             
6.2 6 st  kappseglingar är planerade.  
             
 
7. Genomförande 
7.1     a)   För att det ska bli ett Distriktsmästerskap, DM, måste minst 5 båtar i en klass  
            deltaga, från minst två olika klubbar i Västkustens Seglarförbund, VKSF, samt  
            att minst två seglingar genomförs. 
          b)   De kölbåtar som vill deltaga i Marstrandsregattan, men som ej uppfyller  
            kraven för ett DM, är hjärtligt välkomna att segla en regatta i sin klass (dock 
            minst tre båtar på startlinjen). 
          c)   Man kan också deltaga i Marstrandsregattan genom att segla SRS grupp              
            Dessa båtar får en egen start. 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Marstrandsfjorden. 
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana. Beroende på vilka båtklasser som är anmälda till  
            Marstrandsregattan kan flera olika kryssmärken (på olika distans från startlinjen) 
            förekomma.  
 
10. Protester och straff 
 
10.1 KSR Appendix P gäller. 
 
11. Poängberäkning 
 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
11.2    SWE SRS (time on time) kommer att användas för SRS segling. 
 
12. Priser 
            DM plaketter för de båtklasser som uppfyller kraven för ett DM. 
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            GKSS priser till alla båtklasser och SRS. 
 

13.     Övrig information 
 
13.1     Boende på Marstrand www.hotels.com/Marstrand-hotell 
            Det kan idag vara svårt att finna boende på Marstrandsön, var därför ute i god tid. 
            I mån av plats kan vi (mot egen dygnsavgift) också erbjuda plats vid bryggan för  
            bobåtar. Meddela önskemål om detta via mail till kappsegling@gkss.se med namn,  
            mailadress, mobilnr, samt båtens namn, BOA och LOA. 
 
13.2     Parkering på Koön för trailer meddelas senare på GKSS hemsida. 
 
13.3     ¨After sail¨ kommer att vara på den populära restaurangen ¨Shanti shanti¨  
            bredvid Race Office. Vi är välkomna på ¨after sail¨ varje dag och kommer att få  
            ett reducerat pris på öl/vin och hamburgare. 
 
            Regattamiddagen lördag den 23 juli, kl. 19.00 är på ¨Shanti shanti¨ . 
            (Begränsat antal middagsbiljetter. Biljetter beställes i samband med anmälan,  
            Och betalas på ¨Race office¨ på Marstrand i samband med registreringen). 
 
13.4     Frågor = kontakta via E-mail: kappsegling@gkss.se 
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Bilaga 1   
NoR Marstrandsregattan 2016. 
 
 
Kölbåtsklasser som kan segla ett DM 2016. 
 
2.4mR, 5o5, 606, A22, C 55, Drake, Express, Farr 30, Formula 18, H-båt, IF båt, M 22, 
M 30, Melges 24, Neptunkryssare, Nordisk Folkbåt, ORC Int., Rival 22, Smaragd, 
Snipe, Starbåt, X 35. 
 
 
Kölbåtar som har klassregler, men som inte har SM- status, kan ansöka hos SSF om att 
få DM- status. 
 
 


