Inbjudan
Hölicksregattan
Datum: 2021-07-31
Plats: Hölicks fiskeläge, Hudiksvall
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: 606
Arrangör: Hudiksvalls Sjösportsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och beskrivs i Guide till
kappseglingsreglerna.

1.2

KSR 40.1 gäller och innebär att en tävlande ska ha på sig flytväst när
båten är på vattnet. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas
eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.3

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder
som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt
som protestkommittén finner lämpligt.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara
medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

3.

Anmälan och registrering

3.1

En båt ska anmälas för tävlingen via Sailarena eller direkt till Bengt
Andersson på tel 070-652 08 50 eller via e-post bengtason@gmail.com
senast 23/7

3.2

Anmälningsavgiften är 300kr och betalas i samband med anmälan. Via
swish till 070-652 08 50 Bengt Andersson.

4.

Seglingsföreskrifter och information

4.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas
tillgängligt på den officiella anslagstavlan

5.

Tidsprogram

5.1

Fredag 30/7 (HSSS småbåtshamn i Hudiksvall)
Kl: 17-19 Sjösättning med HSSS kran
Lördag 31/7
Kl: 8:00 - 8:30 Sjösättning med HSSS kran
Kl: 8:30 Bogsering till Hölick
Kl: 11:00 Kort information (rorsmansmöte)
Kl: 11:30 Tid för första varningssignal

6.

Genomförande

6.1

Tre kappseglingar är planerade.

6.2

Tävlingen genomförs i en rak serie och poängberäkas enligt KSR
appendix A.

7.

Kappseglingsområde och bana

7.1

Kappseglingarna genomförs i direkt anslutning till fiskeläget vid Hölick

7.2

Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv.
START – 1 – 4 –1 – MÅL

8.

Protester och straff

8.1

Efter en protest under kappsegling får en domare signalera ett beslut.
Den utpekade båten ska då ta ett straff.

8.2

En båt som berör ett märke ska ta ett ensvängsstraff. En båt som bryter
mot en regel i del 2 ska ta ett ensvängsstraff.

8.3

Om en domare inte signalerar något beslut efter en protest får en
protestförhandling hållas efter målgång.
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