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INBJUDAN 
 

1 Arrangör 

Arrangerande klubbar är Domsands BS, Gränna BK och Jönköpings SS. 

 

2 Plats 

Jönköping, Norra Munksjön. 

 

3 Preliminärt program 

3.1 Tider 

Fredag 3/6  17.00 Regattaexpeditionen öppnar 
  17.00-18.00 Registrering 
  17.00-19.00 Träning enligt särskilt schema 

Lördag 4/6 09.00-12.00 Träning enligt särskilt schema 
  09.00-12.00 Registrering 
  12.50 Öppningsceremoni 
  13.00 Rorsmansmöte 
  14.00 Tävling enligt schema 

Söndag 5/6 09.00 Tävling enligt schema 
19.30 Seglarmiddag 

Måndag 6/6 09.00 Tävling enligt schema 
14.30 Senaste tid för start i tävlingen 
16.00 Prisutdelning 

3.2 Obligatoriskt deltagande för alla tävlande lagmedlemmar: 

Öppningsceremoni, Rorsmansmöte, Seglarmiddag och Prisutdelning. 

 

4 Villkor för deltagande 

4.1 Högst 8 klubblag kan delta i tävlingen. Om fler än 8 klubblag anmäler sig kommer arrangören att 
avgöra vilka som kommer att få delta i tävlingen. 

4.2 Varje klubblag representeras av en lagkapten samt minst 3 besättningsmän. Lagkaptenen skall 
göra en skriftlig anmälan i samband med betalning av anmälningsavgiften enligt pkt 5. 

4.3 Försäkringar 

(a) Båtarna är försäkrade hos Svenska Sjö. 

(b) Lagkaptenen svarar för skada som inte täcks av försäkringen.  

(c) Lagkaptenen skall snarast möjligt meddela arrangören om skada uppstår eller kan antas 
ha uppstått på båt, segel eller tillhörande utrustning. 

4.4 Varje lag skall ha SSF:s tävlingslicens. 

4.5 Lagkaptens försäkran skall lämnas vid registrering. 
 

 

 

 



 

5 Anmälan 

5.1 Anmälan skall göras skriftligt till munksjonmatchrace2016@gmail.com, senast 20160510 och är 
giltig då anmälningsavgiften har registrerats på Skandiabanken: 9159-750.352-7, vilket kan 
göras först då anmälningskod erhållits. 

5.2 En anmälan är komplett då anmälningsavgiften är betald. 

5.3 Avgifter 

(a) Anmälningsavgiften är 3 600 kr; betalas senast 20160510 till  
Skandiabanken: 9159-750.352-7. Ange kod som erhålls från arrangören. 
I anmälningsavgiften ingår 3 luncher, seglarmiddag och 2 lättare förtäring för 4 personer, 
mat till ett värde av 750 kr, samt dryck till subventionerat pris. Om laget består av fler än 4 
personer, finns möjlighet att anmäla ytterligare deltagare för 900 kr/person. 

 
(b) Efteranmälan kan göras efter 20160510, dock senast 20160602 mot en förhöjd 

anmälningsavgift som är 4 500 kr; betalas till Skandiabanken: 9159-750.352-7. Ange kod 
som erhålls från arrangören. 
I den förhöjda anmälningsavgiften ingår samma mat och dryck som under (a) ovan. 

 

6 Regler 
 

6.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix C. 
Vid eventuell konflikt mellan regler har Appendix C företräde. 

 
6.2  Båthantering enligt seglingsföreskriftens Bilaga C gäller, och gäller även vid träning. 

Klassreglerna gäller inte. 
 
6.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ”ISAF Regulation 20”, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. 
 

6.4 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 
 
6.5 Vid protest används en röd flagga, som arrangören tillhandahåller. 
 
6.6 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. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt 
som protestkommittén finner lämpligt. 
 

7 Båtar och segel 

7.1 Tävlingen kommer att genomföras med 11:MOD-båtar. 

7.2 3 båtar finns tillgängliga, varav 1 är reservbåt. 

7.3 Följande segel kommer att användas: stor, fock och spinnaker. 

7.4 Båtarna kommer att fördelas enligt särskilt schema och eventuellt med lottning under 
finalpasset. 

 

8 Besättning 

8.1 Antalet besättningsmän (inklusive skeppare) skall vara 4 när matcherna seglas. 

8.2 Om någon i besättningen ej kan fullfölja tävlingen kan arrangören tillåta avsteg från pkt 8.1. 
 
 



 

9 Tävlingsformat 

9.1 Tävlingen planeras att innehåller följande steg: 

Steg 1 kvalificering 
Steg 2 semifinaler 
Steg 3 final 

9.2 Seglingsledningen kan komma att ändra formatet om det är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna. Steg 1 kan avslutas tidigare till förmån för finalerna  

 

10 Bana 

10.1 Banan kommer att vara en kryss-läns-bana. 

 

11 Reklam 

11.1 Eftersom båtar med utrustning tillhandahålls av arrangören kommer ”ISAF-Regulation 20.4” att 
gälla. 

11.2 De tävlande skall bära tävlingsvästar som tillhandahålls av arrangören. 

11.3 De tävlande kan tillåtas att exponera egen reklam, men detta skall godkännas skriftligt av 
arrangören senast 160525. 

 

12 Priser 

12.1 Det kommer att delas ut priser till alla deltagande lag som fullföljer tävlingen. 

 

13 Coachbåtar 

13.1 Coachbåtar är ej tillåtna. 

 

14 Övrigt 

14.1  Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören med samarbetspartners ansvarar ej för skada, 
förlust eller annan olägenhet som uppkommer i samband med arrangemanget, oavsett hur 
denna uppstår. 

14.2 För boende mm rekommenderas Destination Jönköping 
Bokningar boende: Sova 

 

15 Information och Kontakt 

 Seglingsledare   Projektledare 
Klas-Peter Suneson   Björn Sterner 
070-517 79 63   070-541 99 86 
klaspeter.suneson@telia.com  bjorn.t.sterner@gmail.com 

 

Jönköping 20160323 


