
 
 

Sweden Windsurfing Tour 2014  

 
Halmstads Segelsällskap HSS 

 
Formula Windsurfing Tour 

 
1. TÄVLING 
1.1 Halmstads Segelsällskap inbjuder i samarbete med Svenska Vindsurfingförbundet till Sweden 
Windsurfing Tour. SWT är den högsta tävlingsnivån i Sverige och är en del för Nationell ranking, 
uttagningar till internationella mästerskap baseras på SWT totalresultat.  

 
2. ORGANISATION 
2.1 anderszero@hotmail.com 
2.2 Tel: 0735039700 
 
3. TÄVLINGSPLATS  
3.1 Halmstad 
3.2 Halmstads Segelsällskap HSS,  www.hss1910.nu 
3.3 Vi utgår från HSS men beroende på vind kan alternativ ”arena” bli aktuell 
3.4 Alternativa arenor är Tylösand (9 km från HSS), Ringenäs (12 km från HSS) eller                    

”Dogge Beach” (500m från HSS) 
 
4. REGLER 
Tävlingen kommer att arrangeras enligt följande regler: 
4.1 The 2013/2016 Racing Rules of Sailing (RRS) and Appendix B – Windsurfing 
4.2 International Formula Windsurfing Class Rules 2012  
4.3 The International Formula Windsurfing FWC Championship Rules 2013. 
Tillägg till klassreglerna: 
4.3.1 SVF tillägg SWT Formula 2014. 
 
5. KLASSER 
5.1 Formula Windsurfing skall betraktas som en klass.  
 
6. DIVISIONER 
Gäller Formula klassen. 
6.1 En Senior är en man som fyllt 20 år men ej 35 år eller en kvinna som fyllt 20 år men ej 30 år. 
6.2 Master. En Master är en man som fyllt 35 år eller en kvinna som fyllt 30 år. 
6.3 Ungdom. En ungdom är en tävlande som är yngre än 20 år. 
6.4.Dam 
 
7. UTRUSTNING  
7.1 Alla tävlande skall använda egen utrustning.  
 
8. INSPEKTION AV UTRUSTNING  
8.1 Det är varje deltagares ansvar att se till att hans/hennes utrustning uppfyller klassreglerna.  
8.2 Deltagarens utrustning kan bli granskad av tävlingsarrangören under tävlingens gång, i 
enlighet med klassreglerna.  
 
9. SEGELNUMMER 
9.1 Segelnummer skall föras enligt SVFs rekommendationer för 2009-2012. För icke svenska 
deltagare skall Nationsbeteckning tillämpas.  



9.2 Deltagare skall vara registrerad medlem i ett nationsförbund. Svenska deltagare skall vara 
registrerad medlem i SVF. Mer information finns på www.vindsurfingforbundet.com. 
 
10. FLYTVÄST  
10.1 Flytväst är obligatorisk under tävlingarna. Flytvästen skall uppfylla kraven enligt 
klassreglerna.   
 
11.  ANSVAR 
11.1 Tävlande deltar på egen risk. Tävlingsorganisatören kan inte göras ansvarig för skadegörelse 
på- eller förlust av utrustning.  
 
12. BANA  
12.1 Exempel på banor finns föreskrivna i IFWC Championship Rules. Tävlingsledare avgör dock 
hur banan skall utformas. Banan anpassas efter tex vindförhållanden, geografi, närhet till publik 
etc. Banskiss för dagen publiceras vid skepparmötet varje dag. 
 
13.TÄVLINGSPROGRAM 
13.1 Tävlingsprogram tillhandahålls av organisatören vid inregistreringen 
13.2 Preliminärt program 
 
Torsdag 7/8 18:00-20:00 Registrering 
    
Fredag 8/8 08:30-09:30 

10.00 
Registrering 
Skepparmöte 

    
Lördag 9/8 09:30 Skepparmöte 
  11:00 Första möjliga start  
  Ca 19:00 Mat & kvällsaktiviteter 
    
Söndag 10/8 09:30 Skepparmöte  
  10:00 Första möjliga start  
  15.00 Sista möjliga start 
  As soon as…. Prisutdelning 
    
 
14 REGISTRERING 
14.1 Vid registrering för Formula klassen skall deltagaren bland annat vara förberedd att uppge: 
Namn, Klubbtillhörighet, Segelnummer, Brädmärke/modell (max 1), Segelmärke/storlekar (max 
3), Fenmärke/storlekar (max 3). All registrerad utrustning skall uppfylla klassreglerna. För 
utrustning skall deltagare vara beredd att även ange serie nummer. 

15. FÖRSÄKRING 
15.1 Varje deltagare skall ha en giltig olycksfallsförsäkring. Erhålles bland annat genom 
medlemskap i SVF.  

16. RESULTAT, MEDALJER OCH PRISER  
16.1 Resultat kommer att anslås snarast möjligt efter varje race. Prisutdelning kommer ske snarast 
efter protesttidens utgång och eventuella förhandlingar avslutats vid klubbstugan. 

16.2 Rankningen i SWT beräknas utifrån det sammanlagda antalet race som genomförs vid de olika 
SWT deltävlingarna. Avräkning av race sker enligt SVF tillägg SWT Formula 2014. 

16.3 Resultatet vid respektive deltävling beräknas utifrån de antal race som genomförts vid 
respektive deltävling. Avräkning av race sker på sedvanligt sätt enligt klassreglerna. Minsta antal 
race för varje deltävling är 1.  
 
17. DOPING KONTROLL  
17.1 Dopingregler gäller enligt klassreglerna  

 



18. TV & MEDIA  
18.1 Genom registrering om deltagande i tävlingen godkänner också den tävlande eventuell 
medverkan i TV eller annan media. 
 
19. SOCIALA AKTIVITETER  
19.1 Under fredagen och lördagen har vi kvällsgemenskap med mat & grillning i HSS regi. 
Halmstads Segelsällskap är beläget nära centrum i Halmstad. ”Party/Party” för den som vill….!                                           
 
20. BOENDE OCH PARKERING  
20.1 Parkering i anslutning till HSS klubbstuga 

20.2 Vid alternativ seglingsplats anges parkeringsalternativ vid skepparmötet för dagen 

20.3 Halmstads Segelsällskaps klubbstuga finns tillgänglig för den som vill campa i klubbhusmiljö.  

20.4 Klubben har också uppställningsplatser för husbilar. 

20.5 Övrigt kring logi: www.halmstad.se  

21.   SUPPORT BÅTAR  
21.1 Eventuella supportbåtar skall vara förregistrerade, i enlighet med klassreglerna  

22. ANMÄLAN OCH AVGIFT  
22.1 Giltig anmälan skall göras via inbetalning på Halmstad Segelsällskaps bankgiro 301 43 88    
En preliminär anmälan kan ske via e-mail till anderszero@hotmail.com  Ange segelummer, namn, 
klass och klubb 

22.2 Senaste anmälningsdag:  Senaste anmälan fredagen den 25 juli 2014 

22.3 Dock gäller att deltagaren skall ha erlagt full avgift senast vid första dagens skepparmöte 

22.4 Avgiften för tävling är 800:- (ange Namn och ”formula” samt segelnummer när du betala) 

22.5 Avgiften inkluderar mat & grillning fredag och lördag 

23. VÄGBESKRIVNING 

23.1 www.hss1910.nu Halmstads Segelsällskap är beläget vid Nissans mynning och du hittar lätt 

       dit med hjälp av hemsidan, eniro.se eller google earth. 

24. SEGLINGS OMRÅDE 

24.1 Vi seglar i Laholmsbukten utanför segelsällskapet, alternativa tävlingsområden finns om vi  

       så önskar beroende på vindförhållanden. 

 

Hjärtligt Välkomna! 

Anders Sköld 

Tävlingsledare / Halmstads Segelsällskap 

 


