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Inbjudan 

 

Kappsegling: Påsklovsracet 2021 i Hjuvik   

Klasser: Optimist A och B 

  E-jolle  

   

Datum: 11 April 2021 

 

Arrangör: Hjuviks Båtklubb 

 

1. Regler 

 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 

på Hjuviks hemsida.  

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till sin nationella myndighet. 

 

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

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

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-

dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 

2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger 

 gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras på Sailarena senast 10 april eller plats i Hjuviks Båtklubb 

senast 11 april 2021 kl 10.00 för optimist och senast kl 11.00 för E-jolle.  

 

3.3 Anmälningsavgiften är 150 kr (ingår i Optimist Clinic) i samband med anmälan. 

På plats i Hjuvik betalas kontant eller genom Swish.  

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen den 11 april 2021 mellan  

kl 09.00-10.00 för optimister och mellan kl 10.30-11.00 för E-jolle. 

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
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5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

 Optimistjolle:  

 Registrering: Söndag 11 april kl 9-10 

 Rorsmansmöte: Söndag 11 april kl 10.15 

 Tid för första varningssignal: Söndag 11 april kl 11.00 

Prisutdelning efter avslutade seglingar. 

 

E-jolle: 

Registrering: Söndag 11 april kl 10.30-11 

 Rorsmansmöte: inget 

 Tid för första varningssignal: Söndag 11 april kl 12.00 

 Prisutdelning efter avslutade seglingar.  

  

 

 

5.2 Minst 2 kappseglingar är planerade för alla klasser.  

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnen utanför Hjuviks Båtklubb. 

 

8. Banan 

 

8.1 Banan beskrivs i Seglingsföreskrifterna. 

 

9. Protester och straff 

 

9.1 KSR Appendix P gäller. 

  

10. Poängberäkning 

 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A  

 

11. Priser 

 

11.2 Priser kommer att delas ut till de tre första i varje klass samt lottpriser. 

 

12. Regler för stödpersoner 
 

12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-

ningar från arrangören. 

 

12.3  Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 47. 
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12.4  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 
 

 

Datum: 2021-03-17 
 

Namn: Eva Sandgren 
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Bilaga till inbjudan. 
 

 

Information om parkeringsplatser i Hjuvik 
Parkeringsplatser finns vid färjeläget vid Lilla Varholmen, dock är antalet parkeringsplatser be-

gränsat, se bifogad bild nedan var du mer kan hitta parkering på promenadavstånd.  

Endast av-och pålastning kommer att tillåtas vid klubbområdet. 

 

 

Parkeringsplatser i anslutning till HjBK 

Se bild nedan och  info nedan var du kan hitta parkering.  

 
 

 
 

 

 

Lilla Varholmen  25 

Hjuviksgården  20 

Majvik syd  25 

Hjuviks bryggväg 20 

Hästevik pendelp. 50 
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