
    
    

    

      Inbjudan    

    

    Gefle Segelsällskap Sprint    
    

    

Datum: 2021-08-07    

    

Plats: Gävle    

    

Tävlingens nivå: Blå    

    

Båtklass: Kappseglingen genomförs i CB66 båtar.    

    

Arrangör: Gefle Segelsällskap   

    

    

Regler    

    

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix UF.    

    

1.2    Vid protest används en röd flagga som arrangören tillhandahåller            se 

Appendix UF    
    

1.3  Tävlingen genomförs som sprintkappsegling med tillhandahållna båtar. Regler för 

handhavande av båtarna kommer att finnas i seglingsföreskrifterna. 

Klassreglerna gäller ej.    
    

1.4  Alla båtar kan komma att föra reklam tillhandahållen av arrangören.    

    

1.5  KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en 

kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt 

som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 

protestkommittén finner lämpligt.    

    

    

Villkor för att delta    

    

2.1  Alla seglare är välkomna. På Hälsomyndigheternas rekommendationer ansvarar 

deltagarna att de är friska och håller avstånd till varandra.     
    

  



  

2.2  Antalet team är begränsat till 12 st , först till kvarn gäller. Vid färre än 12 anmälda 

kan arrangören begränsa antalet team till ett jämt antal p.g.a.  seglingsschemat 

skall gå att få ihop. De sist anmälda kan därför komma att bli  

meddelade att deras anmälan annulleras av arrangören.    

    
2.3  Deltagande besättning ska bestå av 3 personer. Besättningen får inte ändras 

bland de anmälda tävlande inför varje kappsegling p.g.a. att minimera 

smittspridningen. Ingen viktbegränsning.    

    
2.4  Båtar tillhandahålls och är försäkrade av arrangören. Besättning som orsakar 

skador på båt, rigg, segel eller utrustning är ersättningsskyldig för skadorna upp 

till ett maximalt belopp på 9 200 kr per skadetillfälle.    

      

    

Anmälan    

    

3.1  Anmälan ska göras i Sailarena senast den 2021-07-25.    
    

3.2  Anmälningsavgiften är 1500 kr / team och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Om avanmälan görs senast 2021-07-25 före tävlingen eller om 

arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas 

tillbaka.   

   

3.3    Logi erbjuds på Elite Grand Hotel i Gävle med 15% rabatt om ni anger koden 

”segling”. För att rabatten skall gälla måste bokning göras per mail eller telefon 

till hotellet i Gävle. Epost: Info.gavle@elite.se , Telefon:  026-400 73 00    

   

3.4  Ställ platser med el för husbil finns på hamnomådet   

   

3.5    Tips på andra logi alternativ i Gävle, kontakta Patrik Karlsson 070-6887229   

   

3.6   Ange även i anmälan om ni önskar delta i Regatta middagen på Lördag kvällen.   

      

    

Registrering och besiktning    

    

4.1  Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 2021-07-25.     

    
4.2  Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och eventuell 

tävlingslicens.    

    

4.3  En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén.    
    

    

Seglingsföreskrifter och information    

    

5.1  Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på 

den officiella anslagstavlan på:   

 https://www.gss.nu/Segling2021/7aug-Sprintrace/    
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5.2  Kappseglingskommittén kommer att sända information om bana, starttider, 

säkerhet m.m. på VHF kanal 72.    

    

   

Tidsprogram    

   

6.1     Fredagen 6 Augusti   

   

   09:00-17:00 Möjlighet att känna på och provsegla CB66:an finns under hela 

dagen. Ange i så fall i anmälan att provsegling önskas.   

   

   18:00 Mingel och småsnack i Seglarbaren på Huseliiharen.   

    

6.2    Lördag 7 Augusti   

   
   10:00 Skepparmöte vid regattaexpeditionen utanför annexet på    

                 Huseliiharen.    

  

       11.00 Planerad första start.   

                 Medhavd eller köpt lunch äts i ribbåtarna mellan racen .  

      

       18.00 Inga starter efter 18:00. Prisutdelning snarast efter avslutad sista segling.   

   

       19:00 Regatta middag med live musik i Seglarbaren     

   

Genomförande    

    

7.1  Tävlingen genomförs som direktdömd sprintkappsegling med ett antal korta (ca 15 

min) kappseglingar i olika grupper, i en serie.    

    

7.2  Under tävlingen får inga ändringar av båtarna göras och får heller inte tillföras 

några extra beslag eller utrustning.    

        

Kappseglingsområde och bana    

    

8.1  Regattan genomförs i Gävle och på fjärden utanför Gefle Segelsällskaps 

hamnområde. Kappseglingsområdet beskrivs närmare i seglingsföreskrifterna.    

    

8.2  Banan är en kryss/läns-bana som beskrivs närmare i seglingsföreskrifterna.    
    

Priser    

    

9.1  Priser delas ut till placeringarna 1,2 och 3.    
    
9.2     De tre först placerade besättningarna kvalificerar sig för en plats till           

Sprint SM 25-26 September 2021.    

    

9.3    Gefle Segelsällskap Sprint kommer att räknas med som rankingtävling i  Svensk 

sprintranking 2021 (betaversion).  

Tävlingen kommer att klassas som en grade 4.    

    

Datum: 2021-06-21, Seglingsansvarig GSS, Patrik Karlsson      


