Inbjudan
Neptunkryssarpokalen 2022 och 606 FSE Robline Cup
#2 tillika 606 Norr Cup #1.
Datum: 28 – 29 maj 2022

Plats: Hudiksvall
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: 606 och Neptunkryssare
Arrangör: Hudiksvalls Sjösport Sällskap
1.
1.1

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

1.2

Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén avseende
uppträdande på land och under transport till och från banområdet med anledning av
pågående Corona-pandemi. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan
straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott
mot denna regel.

2.
2.1

Villkor för att delta
Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en
klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

3.
3.1

Anmälan
Anmälan ska göras i Sailarena senast den 15 maj

3.2 Anmälningsavgiften är 600:- och betalas via Swish 123 528 4518, Hudiksvalls Sjösport
Sällskap.
4.
4.1

Registrering och besiktning
Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 25 maj.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens
samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande.

5.
Seglingsföreskrifter och information
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och
kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och
annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan
på hsss.se
5.2

Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, starttider,
säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås på anslagstavlan.

6.
6.1

Tidsprogram
Fredag, 27 maj
Regattaexpeditionen öppen 15:00 – 21:00. Sjögatan 14 Hudiksvall.
Lördag, 28 maj
10:00 dagens första förberedelse signal
Söndag 29 maj
10:00, dagens första förberedelse signal
Ingen start sker efter 14:00.
Prisutdelning och avslutning sker vid klubbhuset så snart seglingarna avslutats och
resultaten framräknats.

7.
7.1

Genomförande
Sju kappseglingar för respektive klass är planerade varav fyra seglas dag ett.

7.2

Tävlingarna genomförs i en rak serie.

7.3

Neptunkryssarna seglar om Neptunkryssarpokalen.
För 606-klassen gäller att helgens slutresultat ingår i FSE Robline Cup
samt i 606 Norr Cup 2022.

8.
8.1

Kappseglingsområde och bana
Tävlingarna kommer att genomföras i Hudiksvalls inre fjärd och i nära anslutning till hotell &
restaurang Strandpiren.

8.2

Banan är en kryss/länsbana med en offset boj vid kryssmärket och med en gate efter
första länsen.

9.
9.1

Protester och straff
KSR appendix ”T1” gäller.

10. Poängberäkning
10.1 KSR A5.3 gäller.
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt
de villkor som framgår av KSR 90.3e.
10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga.
11.

Priser
Priser kommer att utdelas till de tre främst placerade i respektive klass.
För Neptunkryssarna gäller en inteckning i Neptunkryssarpokalen för respektive rorsman och gast
samt att Neptunkryssarförbundets plaketter utdelas till de tre främsta besättningarna.
606:ornas FSE Robline Cup priser utdelas i samband med FSE Robline Cup avslut i Lidköping helgen
1 - 2 oktober. Norr Cup priser delas ut i samband med Norr Cup avslut i Sundsvall 7 augusti.
Hudiksvall den 21 mars 2022
Välkomna!

För att undvika större samlingar har HSSS berett bryggplatser för Neptunkryssarna i klubbens
Gästhamn medan 606 klassen har sina bryggor vid Gästhamnen hos Strandpiren 500 meter öster om
klubbhamnen.
Sjösättning sker för båda klasserna vid klubbhamnen, Sjögatan 14 i Hudiksvall.
Klubbens egen travers klarar att sjösätta 606:orna medan vi har lejt in en kranbil från klockan 19:00 på
fredag 27/5 för att kunna sjösätta i Neptunkryssarna.
Meddela i förtid när ni räknar med att vara framme i Hudik.
Telefon 070-522 37 16.
För boende hänvisar vi till https://strandpiren.se/hotell/
Andra alternativ för boende centralt boende är:
Stadshotellet https://www.nordicchoicehotels.se
Hotell Hudik https://www.bestwestern.se
och Malnbadens camping och vandrarhem. https://www.malnbadenscamping.se
Ange att ni ska segla när ni bokar.

/tomasp
070-522 37 16
tomasp330@gmail.com

