
 
 
GVA Marstrand Big Boat Race 2014 
 
Seglingsföreskrifter 
 
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). KSR 44.1 ändras så att tvåsvängsstraff ersätts 
med ensvängsstraff.  

 
1.2 Alla båtar ska, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och till-

handahållen av arrangören. 
 
1.3 Klassregler enligt SRS gäller. 
 
1.4 Ändring i SI anslås på anslagstavlan vid funktionärsbåten på tävlings-

bryggan före kl.08.00 seglingsdagen. 
 
1.5 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser: Båter med ett SRS-tal, 

eller SRSv-tal, från 1,220 och högre. 
  
1.6 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 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. 

 
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 31 maj. 
 
4.2 Tävlingsledningen och expeditionen kommer sen flyttas till 

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

 
 



6. Tidsprogram 
 
6.1 Program 
 
Fredag 30 maj   
Registrering  Havshotellet  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 Blå salen 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 
-Dock Party på bryggan  ca 16.00 
-Seglarfest på Socitetshuset  18.00 och framåt 
 
Söndag 1 juni   
Frukost på Havshotellet  08.00-09.30 
Skepparmöte Havshotellet Blå salen 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 parken framför Oscars 
 
6.2 6 kappseglingar är planerade. 
 
7. Klassflaggor och genomförande 
 
7.1 Signalflagga D  Lilla klassen 
  Signalflagga E  Stora klassen 
 
 Klassindelning enligt bilaga till SI (Participants www.blur.se/mbbr) 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Marstrandsfjorden. 
 
9. Banan 
 
9.1 - Banan är en kryss-läns bana som seglas två varv. 

- Banan kommer anpassas så att en kappsegling tar cirka 60 minuter. 
 - Båt som går i mål 20 min efter första båt i respektive klass räknas som 

DNF. 
 



9.2 I dagens sista segling kan banan förlängas och målgång sker då vid 
Södra Strandverken. Målgång vid Södra Strandverken gäller om flagga 
1 visas före eller tillsammans med varningssignalen. 

 
9.3 Lilla klassen seglar bana: 
 Start-1-2-3-1-2-5-Mål 
 
 Stora klassen seglar bana: 
 Start-1-2-4-1-2-5-Må 
 

 
 
10. Märken 
 
10.1 Märken 1-2-3-4 är gula cylindrar. Märke 5 är en orange boj. 
 
11. Starten 
 
11.1 Startlinjen 
 Startlinjen är mellan en orange flagga på startfartyget och en flaggboj 

med orange flagg. 



 
11.2 Starten 
 Varningssignal 5 min   Klassflagga upp 
 Förberedelse  4 min  P, I, U eller svart flagg upp 
 En minut  1 min  Förberedelseflagga tas ner 
 Start   0 min  Klassflagga tas ner 
 
11.3 Om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning i normalt 

läge är på bansidan av startlinjen vid startsignalen, och om båten är 
identifierad, kommer RC försöka ropa båtens segelnummer alternativt 
båtnummer på VHF kanal 72. 

 
 Utebliven eller felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse.  
 
11.4 Vid enskild omstart visas flagga X och ett skott 
 Vid allmän omstart visas 1:lik och två skott 
 
12. Mållinje och målgång 
 
12.1 Mållinjen är mellan blå flagga på startfartyget och en flaggboj med blå 

flagg.  
12.2 Mållinjen enligt 9.2, lördag och söndag, är mellan en blå flagga iland  

och en flaggboj med blå flagg i södra hanminloppet vid Strandverken.  
 
14. Tidsbegränsning 
 
14.1 Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter. 
 
15. Protester och ansökande om gottgörelse 
 
15.1 Protesttiden är 30 minuter och börjar då de tävlande har fått en rimlig 

tid att segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan 
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