
 
 
 
GVA Marstrand Big Boat Race 2014 
 
Notice of Race 
 
Tävling: Marstrand Big Boat Race 2014  
Typ: Tävlingen är öppen för båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, 

från 1,220 och högre. 
Datum: 30 maj – 1 juni 2014  
Arrangör: Blur.se – North Sails – Hjuviks Båtklubb 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), Appendix S samt SRS 
(Svenskt Respit System). 

 
1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 
 
1.3 Alla båtar kan komma att, i enligt 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 un-
der 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. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Ansvarig person ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten 

till sin nationella myndighet.  
 
2.2   Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad till ett minimum 

1.000.000 € för denna regatta. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-

segla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- 
eller personskador som någon råkat ut för i samband med före, under el-
ler efter tävlingen. 

  
2.4 Tävlande medger att arrangören får publicera tävlingsresultat med namn 

samt bilder från tävlingen på Internet. 
 



 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2014-04-30. Anmälningsavgiften är 2.900 för 

båtar <12m och 3.900 för båtar ≥12m. Anmälan via www.blur.se/mbbr  
 
3.2 Efteranmälan är möjlig med förhöjd avgift 1000kr. 

 
3.3 Deltagarantalet är begränsat till 70 båtar. 
 
4. Registrering och tävlingsexpedition 
 
4.1 Tävlingsexpeditionen är belägen i Marstrands Havshotell på Koön, och 

är öppen 16.00-20.00 fredag 30 maj och 08.00-09.00 lördag 31 maj. 
 
4.2 Tävlingsledningen och expeditionen kommer sen flyttas till 

Marstrandsön och vara belägen på en funktionärsbåt på tävlingsbryg-
gan. 

 
5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen eller 

laddas ner på www.blur.se/mbbr. 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Program 
  
Fredag 30 maj  Registrering   16.00 – 20.00  
   Tune-up Race   Prel. 16.00  
     
Lördag 31 maj  Frukost på Havshotellet 08.00-09.30 
   Registrering   08.00-09.00 
   Skepparmöte Havshotellet 09.30 
   Första start   11.00 
   Race 1    11.00-12.00 
   Race 2    ca 12.30-13.30 
   Race 3    ca 14.00-15.30 
 
Söndag 1 juni  Frukost på Havshotellet 08.00-09.30 
   Skepparmöte Havshotellet 09.30 
   Första start   11.00 
   Race 4    11.00-12.00 
   Race 5    ca 12.30-13.30 
   Race 6    ca 14.00-15.30 
 
Ingen kappsegling påbörjas efter kl. 15.00 på söndagen. 
Prisutdelning i OScarsparken. 



 
6.2 6 kappseglingar är planerade. 

  
7. Genomförande 
 
7.1 Tävlingsledningen har möjlighet att dela upp startfältet i grupper om 

deltagarantalet kräver detta. Formatet kommer beskrivs i seglingsföre-
skrifterna. 

  
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Marstrandsfjorden. 
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-läns bana. Vid tredje racet för dagen kan målgången 

att förläggas i Marstrands södra hamninlopp. Banan kommer anpassas 
så att en kappsegling tar cirka 60 minuter. 

  
11. Poängberäkning 
 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid 

tre eller färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
15. Mediarättigheter 
 
15.1 Tävlande, båtägare samt gäster ger Blur total ägande och nyttjanderätt 

utan begränsningar i tiden till alla former av fotografier och rörliga bil-
der tagna under hela regattan på personer och båtar att publicera eller 
visa i varje form av media, detta inkluderar men begränsar inte enbart 
till TV-reklam utan även såväl redaktionellt som annonseringsändamål 
och att användas som pressinformation. 

 
16. Kontakt 
 
Projektledare: Peter Gustavsson +46 (0)733 30 40 00, peter@blur.se  
Seglingsledare: Anders Höije +46 (0)70 555 00 40, anders.hoije@telia.com 
Domare: Bengt Starmark +46 (0)702 93 72 40 
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