
1.  Båtens skeppares och navigators deltagande på skepparemötet är obligatoriskt. Om 
du inte deltar i skepparmötet är båten utesluten från evenemanget, och deltagaravgift 
återbetalas ej.

2. Alkoholtest utförs för varje deltagande båtförare och navigator på lördag morgon. 
Begränsningen för skeppare och navigator är 0, för besättningsmedlem är den 0,5 
promille.

3. Alkohol får inte synas på båtarna eller på bryggan på lördag klockan 8-16.30 eller tills 
evenemanget är över och båtarna är fästa i bryggan för kvällen.

4. Varje båt, skeppare och andra besättningsmedlemmar deltar på eget ansvar i 
evenemanget. Varje båtteam skötar om sin egen försäkring och skepparen bör 
underteckna ansvarsfrihetsformuläret.

5. Båten måste vara registrerad som fritidsbåt och registreringsnumret måste vara synligt.
6. Båten måste ha en VHF eller GSM-telefon och annan båtutrustning som krävs enligt lagen.
7.	 Evenemangets	identifikationsnummer	måste	vara	synligt	fäst	på	båda	sidor	av	båten.
8. Deltagarna i evenemanget måste följa goda sjömansseder.
9. Vid starten måste båtarna vara i den ordning som evenemangsorganisationen bestämt.
10.	 Man	får	inte	passera	Pace	Boat	-båten	när	röda	flaggan	är	uppe,	vid	grön	flagga	får	man	

köra sin egen hastighet. 
11. Båtarna måste anpassa sig till situationen, hålla tillräckligt med säkerhetsavstånd till andra 

båtar och åtlyda de allmänna sjöfartsreglerna.
12. På ruttåkningen måst man följa hastighetsbegränsningar och andra sjöfartsregler.
13.	 När	båten	är	i	rörelse	måste	varje	besättningsmedlem	hålla	flytväst	på.
14. Båtföraren måste ha åtkomst till motorns nödbrytare hela tiden.
15. Varje båt måste följa den överenskomna rutten och komma till de överenskomna platserna 

på rutten. Samtidigt måste man observera åskådarbåtar och andra vägfarande på vatten 
med tillräckliga säkerhetsavstånd.

16. Då man saktar in farten så att båten inte längre ligger i plan, ska alla personer ombord 
sträcka upp handen som ett tecken på att bakomvarande båtar bör vara observanta och 
sänka farten. 

17. Båten måste meddela till arrangörens nummer 0400 444 270 ifall rutten avbryts.
18. I nödsituationer kontakta nödnummer 0294 1000 eller 112.
19. Varje båt är skyldig att hjälpa till i nödsituation enligt sjöfartslagen.
20. I första hand räddas människorna. Ifall tekniska fel uppstår, kontakta arrangören 0400 444 

270 eller VHF-kanal: 16 / VHF-DSC 79, TROSSI Service begäran 0800 302230.
21. Deltagarna måste följa evenemangets miljöanvisningar och regler.
22. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.

En allvarlig regelöverträdelse
 Arrangören kan avlägsna en båt med besättning från evenemanget och ruttåkning som grovt 

agerar mot reglerna. 
 Sådant beteende kunde vara att inte lyda reglerna, allvarlig störande beteende, annat 

allvarligt hot eller annat agerande mot ”bra sjömansbeteende”.
 Konsekvenser av regelöverträdelse är förbud mot fortsatt deltagande i evenemanget.
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