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NSL 2022 delsegling 3 i Sverige   
   

   

Datum: 14-15 Maj 2022    
   

Plats: Yttre fjärden utanför Gefle Segelsällskap hamnområde, Gävle   

   

Tävlingens nivå: Blå   

   

Båtklass: CB66 Racer   

   

Arrangör: Gefle Segelsällskap   

   

   

1.   Regler   

   

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

1.2 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. 
 

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. 

   

   

2.   Villkor för att delta   

   

2.1  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.   

   

   

Inbjudan     
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3.   Anmälan   

   

3.1  Anmälan ska göras på sailarena. Senast den 1/5 2022. 

   

3.2  Anmälningsavgiften är 600kr och betalas via swish till   

1233907284 (Gefle Segel Sällskap) Senast den 1/5 2022. Anmälan är ej 

fullständig förrän betalning är gjord. 

  

3.3  Separat anmälan till Regatta middag på Lördagskvällen. Anmälan görs till 
Gefle Segel Sällskaps klubbmästeri (klubbmastare@gss.nu) med   

swish till 1233907284 (Gefle Segel Sällskap) Senast den 7/5 
2022, Ange i anmälan hur många i besättningen som vill delta på 
regatta middagen. Pris per person 150 SEK.  

  

3.4   Arrangören har möjlighet att ställa in seglingen om mindre än 8 båtar är  

        anmälda 1/5. Om arrangören gör detta så återbetalas alla betalda 

        anmälningsavgifter.   

   

4.   Registrering och besiktning   

   

4.1    Registrering av samtliga i besättningen ska göras på mejl 
Segling@gss.nu  senast 7/5 kl. 09:30   

   

   

4.2  Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, 
eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.   

   

4.3  En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 
avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.   

   

4.4  En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 
kappseglingskommittén.   

   

   

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 CB66 
Facebooksida.    

   

5.2  Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, 
starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72   

      

   

6.   Tidsprogram   
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6.1     Lördag 14/5 Rorsmansmöte kl. 10:00   

   

          Tid för första varningssignal Lördag 14/5 kl. 11:00   

          Ingen start efter kl. 16:00 Lördag 14/5   

  

         Lördag 14/5 kl. 19:00 Regatta middag i klubbhusets restaurang  

   

         Tid för första varningssignal Söndag 15/5 kl. 10:00   

         Ingen start efter kl. 14:00 Söndag 15/5   

  

Hamburgare alt. korv med bröd serveras efter seglingarna båda dagarna 
och är inkluderat i startavgiften.  

  

   

   

7. Genomförande   

   

7.1  Så många kappseglingar som vi hinner med är planerade.   

   

   

8.   Kappseglingsområde och bana   

   

8.1  Banan är en kryss länsbana som seglas två varv.    

   

8.2  Banan kan förlängas med till tre varv. Flagga 3  hissas på 
startfartyget innan varningsignal.   

   

8.2  Start-1-1a-4(a,b)-1-1a-Mål   

       

         
     

     

   

 

 

 

 

 

9.   Protester och straff   

   

9.1  1-svängstraff gäller, detta ändrar KSR 44.1.   

   

9.2  Det är enligt klassreglerna tillåtet att beröra rundningsmärkena.     

 

9.3  KSR appendix ”T1” gäller. 

   

   

10.  Poängberäkning   

   

1       
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10.1 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 
den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.   

   

10.2 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 
räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort.   

   

   

   

11. Priser   

   

11.1 Nytto pris till de tre första båtarna   

   

  

   

12. Vägbeskrivning   

  

Om man kommer söder ifrån på E4 och kör Norr ut mot Sundsvall  
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13. Logi och övernattning   

  

Boenden närbelägna till tävlingsområdet  

  
Sea Lodge:  

https://engeltofta.se/  

  

Camping:  

Engesbergs Camping ligger mitt emot Gefle Segelsällskaps hamnområde på 
promenad avstånd.  

Campingen erbjuder campingplatser för husvagn och husbilar, och har 
dessutom ett par enklare stugor för uthyrning. 
https://www.visitgavle.se/sv/gavle-camping-engesberg.  

  

Gefle Segelsällskap:  

GSS har 2 st enklare sovstugor med 4 bäddar i varje stuga för uthyrning.  

Bokas genom GSS klubbmästare. klubbmastare@gss.nu  

  

Klubben har även ett antal ställplatser för husbilar:  

Bokas genom : ordforande@gss.nu  

  

Privata stugor på Norrlandet (Bönan/Engesvik):  

  

https://www.visitgavle.se/sv/liten-stuga-i-bonaviken kontakta 
Lisa Haglund via mail: haglund.lisa@gmail.com  

  

https://www.visitgavle.se/sv/stuga-gavle-engesvik-11-km-fran-gavle kontakta 
Agneta Bast via mail: agneta.bast@gmail.com  
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Hotell, Vandrarhem och privata boenden i Centrala Gävle  

  

Scandic hotell i Gävle Scandic 
CH   

https://www.scandichotels.com/ch  

  

Scandic Gävle Väst  

https://www.scandichotels.com/gavle  

  

För övriga hotell i Gävle city hänvisar vi till VisitGavle´s websida 

https://www.visitgavle.se/  

  

  

   


