
 
 

Inbjudan till Höstregatta UKF lördag 12 oktober 2019. Alla 2-

mansjolleklasser. DM för RS Feva och 29er. 

För DM krävs minst 3 deltagare i varje klass. (DM för 2-krona avgjordes under 

USS Regattan). 

1. Regler  

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

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR 

Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att 

finnas på regatta expeditionen vid registrering. 

1.2 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med klassreglerna. 

2. Villkor för att delta  

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World 

Sailing Regulation 19. Den tävlandes klubb ska tillhöra distriktet. 

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 personskador 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 senast söndag 6 oktober i Sailarena. Efteranmälan kan göras på plats vid registrering  

3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr per person som betalas kontant (Swish) vid registreringen. Vid 

anmälan senast den 6/10 är avgiften 150 kr. I anmälningsavgiften ingår förutom kappsegling en 

enklare lunch och fika.  

4. Registrering och besiktningskontroll  

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen den 12 oktober mellan 09.15 och 10.00  

5. Tidsprogram  

5.1 Program 12 oktober:  

09.15 – 10.00 Registrering  

10.00 Rorsmansmöte  

11.00 Planerad första start  

Ingen ny startprocedur kommer att påbörjas efter kl. 15:30  

Prisutdelning kommer att ske så snart som möjligt efter kappseglingarna.  

https://www.sailarena.com/sv/se/club/ukf/test-2/


 

 

6. Genomförande  

6.1 Fyra seglingar är planerade. Ett kortare avbrott kan göras mellan seglingarna så att seglarna 

hinner åka in och äta lunch.  

7. Kappseglingsområde  

7.1 Kappseglingarna genomförs på Ekoln. 

8. Banor  

8.1 Banan kommer att beskrivas i de kompletterande seglingsföreskrifterna.  

9. Poängberäkning  

9.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid 3 eller färre kappseglingar 

räknas samtliga.  

10. Priser  

10.1 Priser kommer att delas ut till de 3 första. För giltigt DM gäller att det ska vara minst tre 

deltagare.  

11. Säkerhet  

11.1 Samtliga följebåtar och coachbåtar ingår i säkerhetsorganisation. 

 

Välkomna! 


