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Detta är ett komplett tillägg till SVERA Rundbana Regelbok 2015, för
all rundbaneracing under säsongen 2017.
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Rundbanesupplement 2017
§1.201 Funktionärslicenser
Räddningsfunktionärer
R3

Krav: Godkänd grundkurs för räddning. Anm. Personen kan utbildas i samband med
tävling eller på utbildning som hålls av Räddningsteam eller SVERA.
Kompetensen: biträdande räddningsfunktionär.
Krav: Innehav av R3-licens + erforderlig praktisk erfarenhet (bestyrkt av en R1a). Anm.
Person kan antingen gå från R3 till R2 genom erfarenhet på tävlingar eller genom
vidare utbildning. Dock måste praktisk erfarenhet från tävlingar finnas om
utbildningstillfälle ska få räknas. Utbildningen hålls av Räddningsteam eller SVERA.
Kompetens som räddningsfunktionär.
Krav: Innehav av R2-licens + kunskap motsvarande A2 + ytterligare praktisk
erfarenhet + rekommendation från R1a eller annan person som SVERA finner
lämplig.
Kompetens som Chef för Räddningsteamet

R2

R1

Appendix till ovanstående:
Samtliga steg delas upp i förare, ytbärgare samt sjukvårdare.
Förare – lång erfarenhet av att manövrera motorbåt med gott omdöme samt inneha förar- och
manöverintyg
Ytbärgare – Dykcertifikat motsvarande PADI – Rescue Diver eller CMAS***-certifikat
Sjukvårdare – Sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare med aktuell akuterfarenhet.

Funktionärslicensens giltighetstid
Licensen får förnyad giltighet för nytt år under förutsättning att innehavaren deltar i repetitionskurs
eller ny SVERA-kurs. Därefter insänds licensen för påstämpling om ny giltighet.
-

Licensen för A1, B1, M1 och R1 är giltig i tre kalenderår (till sista december).
Licensen för A2, B2, M2 och R2 är giltig i tre kalenderår (till sista december).
Licensen för A3, B2, M3 och R3 är giltig i fem kalenderår (till sista december).

Därefter ska innehavaren delta i ny SVERA godkänd kurs. Deltagande i uppföljningsmöte förlänger
licensens giltighetstid till sista december följande kalenderår. Därefter insänds licensen för
påstämpling om ny giltighet. Förnyas ej licensen flyttas behörigheten ner ett steg.
SVERA:s styrelse kan göra undantag från ovanstående bestämmelser om det bedöms vara helt
uppenbart att vederbörande är kompetent för respektive uppdrag.
Övriga funktionärer, som skall vara verksam vid tävling, utbildas genom tävlingsarrangörens försorg.
Giltig funktionärslicens berättigar till fri entré vid samtliga nationella tävlingar.

§.1.563.34 Bränsle
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Endast alkylatbensin enligt SS 15 54 51:2008 är tillåtet i nationella tävlingar för samtliga klasser inom
P750 där motorn är en tvåtaktsmotor med förgasare.

§2.200, pkt 11 Distanser och tävlingstyp
I klasserna GT15, GT30, T400 och OSY400:
4 heat om minst 4.000 m varav 3 räknas för varje förare
För övriga klasser:
4 heat om minst 8.000 m varav 3 räknas för varje förare
Att blott 3 heat körs kan även tillåtas om tiden inte medger annat. Därvid ska alla tre heat räknas.
Meddelande om att loppet körs över tre heat måste framgå av inbjudan.
Ovan nämnda klasser skall köras på rundbana som varvlopp med s.k. tidslopp.
Startordningen i tävlingens första start ska bestämmas via tidskval om inte klockstart används (och
då gäller inte begränsningen till max 14 båtar enligt §305.1 på nationella tävlingar)
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