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Inbjudan till Magic Marine Gothenburg Summer Regatta 2019 
 

Tävling:  Magic Marine Gothenburg Summer Regatta   

Optimist 

 

Datum: 17-18 Augusti, 2019 

 

Arrangör:  Rådasjöns Segelsällskap (RÅSS) och Björlanda Kile Segelsällskap (BKSS) 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

  

1.2 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på 

den officiella anslagstavlan. De kompletterande seglingsföreskrifterna publiceras på 

www.gotsumregatta.se senast i samband med att registreringen öppnar. 

 

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

vald och tillhandahållen av arrangören. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten 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. Ar-

rangören accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för 

i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 

2.4 Det är inget krav på tävlingslicens för denna regatta. Däremot rekommenderas att 

teckna en sådan för de tävlande då en olycksfallsförsäkring vid tävling ingår i täv-

lingslicensen. Tävlingslicens tecknas på http://www.svensksegling.se/Kappseg-

ling/Omkappsegling/tavlingslicens/. Detta gäller inte utländska deltagare. 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 12 augusti i SailArena 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/raass/magic-marin-gothenburg-summer-re-

gatta-2019/  

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsmans förnamn och efternamn, segelnum-

mer, nationalitet, klubb, samt anhörigs namn och mobilnummer 

 

http://www.gotsumregatta.se/
http://www.svensksegling.se/Kappsegling/Omkappsegling/tavlingslicens/
http://www.svensksegling.se/Kappsegling/Omkappsegling/tavlingslicens/
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3.3 Anmälningsavgiften är 500 SEK och betalas i samband med anmälningen i Sail 

Arena. Efteranmälan kan göras på tävlingsexpeditionen fram till kl 09:00 den 17 

augusti mot en förhöjd anmälningsavgift på 750 SEK. Internationella deltagare är 

undantagna den förhöjda anmälningsavgiften under förutsättning att de registrerat 

och meddelat tävlingskommittén senast 12 augusti.  

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09:00 den 17 augusti 

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet kan en besiktningsman eller 

mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege 

 sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 

4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kapp-

seglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén  vid 

första möjliga tillfälle. 

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Fredag 16 augusti 

18.00 - 21.00 Ankomstanmälan och registrering 

 

Lördag 17 augusti 

08.00 – 09.00 Ankomstanmälan och registrering 

09:00 – 09:45 Säkerhetskontroller 

09:45 Rorsmansmöte 

11:00 Tid för dagens första startsignal 

 After Sail vid BKSS klubbstuga direkt efter protesttidens utgång 

 

Söndag 18 augusti 

10:00 Tid för dagens första startsignal 

 

5.2 Direkt efter lördagens seglingar kommer det att arrangeras After Sail för alla seg-

lare, coacher, föräldrar och andra anhöriga med enklare förtäring och dryck, vilket 

ingår i anmälningsavgiften för samtliga seglare. I samband med After Sail genom-

förs även utlottning av priser. 

 

5.3 Ingen ny startprocedur kommer att påbörjas efter kl 15.00 på söndagen. Prisutdel-

ning snarast efter kappseglingarna och eventuella protestförhandlingar avslutats. 

 

6. Genomförande 

 

6.1 Sju (7) kappseglingar är planerade. 
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6.2 Vid stort antal deltagare kan kappseglingarna komma att genomföras i grupper med 

en grundomgång och om möjligt en finalomgång. Formatet beskrivs i de komplette-

rande seglingsföreskrifterna. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet väster om Björlanda Kile, Hisingen 

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en så kallad VM bana för optimist, bana WA i appendix S. 

 

9. Protester och ansökan om gottgörelse 

 
9.1 KSR Appendix T gäller. 

 

9.2 En båt som anser ett publicerat resultat är felaktigt ska fylla i blanketten ”Begäran 

om korrigering av resultat” och lämna till regattaexpeditionen. Endast om båten an-

ser att kappseglingskommitténs åtgärd därefter är fel får båten protestera enligt 

KSR 62. Detta ändrar KSR 62.1. 

 

10. Poängberäkning 

 

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

färre kappseglingar räknas samtliga. 

 

11. Priser 

 

11.1 Antalet priser dimensioneras efter principen ett pris per fem anmälda seglare. 

 

12. Regler för stödpersoner 
 

12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar 

från arrangören. 

 

12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta 

mot KSR 41. 

 

12.4  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 

13. Säkerhet 
 

13.1 Samtliga följebåtar och coachbåtar ingår i regattans säkerhetsorganisation och ska 

vara utrustade med VHF. Samtliga båtar ska registreras i webbformulär på 

www.gotsumregatta.se. 

 

http://www.gotsumregatta.se/
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13.2  Följebåtar ska vara försäkrade med giltig (och för tävlingsområdet) ansvarsförsäk-

ring med ett minimumskrav på 1 500 000 EUR per incident eller motsvarande. 

 

14.  Mediarättigheter - Upphovsrätt 

 
14.1  Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att arrangören, deras sponsorer 

och av utpekade rättighetshavare, utan kompensation för all framtid har rätt att an-

vända och publicera bild-, video- och ljudupptagning från regattan. Detta gäller 

även bild-, video- och ljudupptagning som rapporterats av tredje person. 

 
 

 

Datum: 2019-07-30 
 

Namn: Johan Westling 
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Bilaga till inbjudan. 
 

 

Information angående sjösättning av tävlingsbåtar och följebåtar, uppställning av båtar, 

parkering, samt kartor och annan information om platsen och liknande kommer att publice-

ras på www.gotsumregatta.se i god tid före tävlingen. 

 

 

http://www.gotsumregatta.se/

