Volvo Ocean Race Göteborg 14–21 juni 2018
Älvsborgsfjorden och Frihamnen
Information till dig som vill följa tävlingen med egen båt

Målgång 14–16 juni
Målgången är planerad till 15 juni, men beroende på väder och vind kan
båtarna komma någon gång mellan 14–16 juni. Mållinjen är vid Röda Sten
strax väster om Älvsborgsbron. För att hålla dig uppdaterad om beräknade
ankomsttider kan du följa Facebooksidan Volvo Ocean Race Göteborg
eller besöka vår hemsida.
Youth Academy 16 juni och Pro-Am Race 18-20 juni
Kappseglingen Youth Academy, med ungdomar från hela Sverige, seglas
den 16 juni i Frihamnen och följs bäst från Race Village. Pro-Am Race
seglas på Göta älv den 18–20 juni, där inbjudna gäster seglar tillsammans
med proffs på såväl Volvo Ocean Race-båtarna som de spektakulära M32katamaranerna.
In-Port Race 17 juni
In-Port Race genomförs den 17 juni på en flervarvsbana utanför Skandiahamnen med start kl. 14.00 och målgång cirka 60 minuter senare.
Därefter går tävlingsbåtarna in till Race Village i Frihamnen där det blir prisutdelning och scenarrangemang. Försvarsmakten kommer att öppna upp
Göteborgs garnison på Käringberget i Västra Frölunda som åskådarplats
den här dagen.
Start 21 juni
Starten inför sista delsträckan av tävlingen sker den 21 juni kl. 14.00 från
en startlinje söder om Älvsborgs fästning på Älvsborgsfjorden. 45 minuter
innan huvudstarten, kl. 13.15, går starten för Legends Race med berömda
båtar från tidigare Whitbread Round the World Race och Volvo Ocean
Race.

Läs hela programmet på volvooceanracegoteborg.com

Orange fält visar plats för officiella åskådarfartyg.
Gröna fält visar var du lämpligast håller till med
egen båt.
tyg

Göteborg har fått den stora äran att välkomna Volvo Ocean Race i
mål efter den tionde och näst sista delsträckan, samt att arrangera
starten på sista sträckan mot målet i holländska Haag. Däremellan
bjuds det på stor seglingsfest i Race Village i Frihamnen. Fri entré
gäller och alla är välkomna. Välkommen till Göteborg – en hållbar stad
öppen för världen!

Rosa fält på sjökortet visar tävlingsbåtarnas
väg in mot mål den 14–16 juni. Området är
avlyst från kl. 12.00 den14 juni och ska hållas
fritt från fritids- och åskådarbåtar. Avlysningen
kommer endast att hävdas så länge kappsegling pågår.
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Välkommen till Volvo Ocean Race Göteborg 2018

Att tänka på för dig som följer tävlingen med egen båt
Det väntas ett stort antal åskådarbåtar till Göteborgs hamninlopp inför
målgång och start. För att tävlingen ska kunna genomföras på ett säkert,
sjömansmässigt och sportsligt sätt behöver de kappseglande båtarna fritt
vatten. Säkerhetsorganisationen vädjar därför om förståelse och respekt för
de avlysta områdena som beskrivs på sjökortet i denna folder.

Mållinje14-16 juni
Startlinje 21 juni
Mål/start In-Port Race

Randigt område är tävlingsområdet för
In-Port Race den 17 juni. Området är
avlyst för icke ackrediterade båtar mellan
kl. 12.00 -15.00.
Gul ring visar åskådarplats på land under
In-Port Race och starten då Försvaret
öppnar upp Göteborgs garnison på
Käringberget för allmänheten

Frihamnen där
Pro-Am Race och
Youth Academy seglas,
är under pågående
kappseglingar avlyst
för icke ackrediterade
båtar, se rosafärgat
område.

Kom ihåg att:
• alltid ha ett säkerhetsavstånd på minst 200 meter till en tävlande båt.
• tävlingsbåtarna kommer upp i höga hastigheter så håll undan i god tid.
• vid målgången går säkerhetsbåtar före och banar fri väg för tävlingsbåtarna. Följ deras anvisningar.
• det är mycket obehagligt och kan vara farligt att hamna i det upprörda
vattnet från andra åskådarbåtar, iakttag därför största möjliga försiktighet och särskilt om ni färdas i en båt av mindre storlek.
• det råder seglingsförbud öster om Älvsborgsbron och att 8 knop gäller
från Älvsborgsön till Stenpiren, därefter gäller 5 knop.
• det finns inga förtöjningsplatser för privatbåtar i Frihamnen. Vi rekommenderar att du i god tid bokar en plats i närliggande gästhamn och
tar dig med kollektivtrafiken till Frihamnen.
• tävlingsbåtarna kan komma att segla in i områden avsedda för åskådarbåtar.
• det råder flygförbud för drönare över hela eventområdet, vilket innefattar såväl land- som vattenområde.
Funktionärsbåtar:
Officiella båtar med rätt att vistas inom det avlysta området känns igen
genom följande ackrediteringsflaggor:

Segelbåtar med orange vepa i förstaget, så
kallade staketbåtar, markerar det avlysta området.

Utdrag ur hamnförordningen

•
•
•
•
•

Vill du läsa hela hamnförordningen så finns den på:
goteborgshamn.se/maritimt/tillstand
Säkerhetsarbetet vid målgången sker i samarbete mellan: GKSS, Försvarsmakten,
Kustbevakningen, Sjöpolisen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Räddningstjänsten,
Storgöteborg och Göteborgs Hamn

GKSS är sportsligt ansvarig för
Volvo Ocean Race Göteborg 2018
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För mer information gå in på volvooceanracegoteborg.com

•
•

R

Race Village ligger i Frihamnen, i hjärtat av Göteborgs
Hamn. Här kommer tävlingsbåtarna att ligga hela
evenemangsveckan. Här finns också storbildsskärmar
med direktsändning av Målgång, Pro-Am Race, InPort Race och start. Det erbjuds scenunderhållning,
konserter, barnområden, utställningar, restauranger,
café och barer, en stor marknadsplats och
prova-på-aktiviteter.
Du tar dig enkelt hit till fots, med cykel eller kollektivt
med buss, spårvagn eller båt.
Race Village är öppet för alla och har fri entré alla
dagar 14–21 juni. Välkomna!
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Var en del av äventyret och festen –
fri entré alla dagar!

Båt /fartyg ska hanteras så att de inte orsakar fara, onödigt
hinder eller skada. Särskild försiktighet skall iakttas där arbete i
vattnet pågår.
Öster om Älvsborgsbron får båt/fartyg inte framföras med enbart
segel.
Båt /fartyg som färdas tvärs över älven ska hålla undan för båt /
fartyg som färdas i älvens längdriktning.
Fritidsbåt /fartyg får endast läggas eller förtöjas vid plats som är
särskilt upplåten för detta ändamål.
Om båt /fartyg sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit
manöverodugligt eller om egendom skadats inom hamnområdet
skall anmälan omedelbart göras till Sjöfartsverkets VTS-central i
Göteborg via VHF kanal 13.
Tänk på att vissa fartyg kan ge mycket kraftiga svallvågor som
kan vålla problem för fritidsbåtar.
Respektera hastighetsbestämmelserna!
Visa gott sjömanskap!

Foto: Dino Soldin, Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race, Pedro Martinez/Volvo Ocean Race
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