
   
 
      
 

 
 
 
Inbjudan 
 
Tävling: Svenskt Mästerskap för DF65   

 
Datum: 6-8 juli 2018, Landskrona, Citadellet alternativt Lundåkrahamnen.  
 
Arrangör: Svenska Seglarförbundet i samarbete med DF65-förbundet.  
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, Appendix E samt DF65 
klassregler. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som  
kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid  
regattaexpeditionen. 

  
1.2 Vid direktdömning på banan gäller Appendix Q. 
 
1.4 Beröring av märke är tillåtet. Detta ändrar KSR regel 31. 
 
1.7 Alla båtar och/eller rorsmän kan komma att, i enlighet med World Sailing Regu-

lation 20, föra reklam, vald och tillhandahållen av arrangören. 
 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. 
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare 
eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan 
regattan genomförs. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, 
går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven. 

 
 



   
 
2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- och personska-
dor som inträffar före, under eller efter regattan. 

 
2.3 Den person som deltar ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seg-

larförbundet. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 12 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. 12 år är även lägsta 
åldersgräns vid deltagande i mästerskapet. Utländsk deltagare skall vara ansluten 
till nationell organisation som är ansluten till WS. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 25/5 via DF65-förbundets hemsida 

www.dragonforce65.se 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas via Swish, nr: 1236034375 eller 

bankgiro 769-5869, senast 9/6. Glöm inte att ange namn och segelnummer. Till-
delning av plats sker vid betald anmälningsavgift. Avbokning av tilldelad och 
betald plats kan ske med återbetalning av startavgift senast 2 veckor innan täv-
ling.  

 
3.3 Deltagarantalet är begränsat till maximalt 48 deltagare varav 2 platser är reser-

verade för organisatörerna att tilldela någon/några kända svensk seglingsprofiler.  
 
3.4 Maximalt antal utländska gäster vid uppnådd maxgräns är 8.  
 
3.5 Väntelista kommer att skapas om maximalt antal deltagare uppfylls innan an-

mälningstidens utgång. 
 
3.6 Tävlande kommer att ges möjlighet att boka luncher lördag och söndag samt 

deltagande på regattamiddag på lördagen, samt aftersail på fredagen. Mer in-
formation och bokning se klassens hemsida. 

 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 7/7 kl 09.30. 
 
4.2 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten 
kappseglar. 

 
 
 
 
 



   
 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
 6/7 15.00 – 17.30 Registrering och träningsrace 
  18.30  After Sail  
 7/7 08.30 - 09.30 Registrering 
  09.45  Välkommen och skepparmöte 
  10.30  Första start för dagen 
  17.00  Ingen start efter den tiden 
  19.00  Regatta middag 
 8/7 09.30  Skepparmöte 
  10.00  Första start för dagen 
  15.00  Ingen start efter den tiden 
  15.30  Prisutdelning 
 
 
 
5.2 Minst 15 kappseglingar är planerade, ingen start efter kl. 15 på söndagen.  
  
6. Genomförande 
 
6.1 Kappseglingarna genomföras i enlighet med HMS. Formatet beskrivs i seglings-

föreskrifterna. 
 
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs på den inre vallgraven vid Citadellet, alternativt i 

Lundåkrahamnen. Exakt plats meddelas senast vid skepparmötet, och kan ändras 
under dagens lopp. 

 
8. Banan 
 
8.1 Kryss-läns-bana med spridarmärke vid kryssmärket och gate vid länsmärket. 

Start- och mållinje placerad i lovart om länsmärket, ca 1/3 upp på kryssbenet. 
Banan seglas 2 varv om inte annat anges av seglingsledningen.  

 
9. Protester och straff 
 
9.1 Direktdömning enligt Appendix Q. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att en segling 

får strykas efter var fjärde genomförd kappsegling. 
 



   
 
10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mäster-

skap.  
 
11. Priser 
 
11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 

1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i  
miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte nå-
got mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de 
tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller  
kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver  
respektive brons.   
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar 
från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i 
mästerskapet. 
Priser till de 10 första seglarna. Priser även till 1, 2 och 3 Grand Master +65.  

 
12. Regler för stödpersoner 
 
a)   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 


