Inbjudan till
Umeregattan, jolle 2019
Umeå Segelsällskap inbjuder härmed till regatta för entypsjollar.
Tävling:

Regattan utgör den andra och sista deltävlingen i 2019 års jolle-cupen för norra
Sverige och det andra och sista regionskvalet för året i Optimistjolle.
Klasser: Samtliga entypsjollar med två eller fler anmälda deltagare.
Anm.avg: 300 kronor för enmansjolle (Samma avgift för en- resp tvåmansjolle)
Datum: Lördag 7/9 – Söndag 8/9 2019
Arrangör: Umeå Segelsällskap
Plats:
Vattnet utanför Umeå Segelsällskaps klubbstuga
Anmälan: Ska vara gjord senast onsdagen den 28/8-2019 i vårt anmälningsformulär på:
www.umss.se/jolle-2/
Efteranmälan:Möjlig t o m 08.00 första seglingsdagen (7/9) mot en förhöjd avgift: 100kr extra
per båt
Betalning: Mer information o inbetalning i anmälningsformuläret.
Måltider och boende: Se nedan under ”Bilaga till inbjuda”
Övriga frågor: Mail: ussjollesegling@gmail.com eller telefon: Olof L, 076-8050287.

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, med följande kompletteringar och gällande
klass-regler:
1.2 Optimistjolle, grön märks med ett plastband i toppen. Gröna optimister ska för alla övriga
ses som ett hinder i banan. (Alla väjer för Optimist grön.)
Förenklad regler för Optimist grön: De måste i alla lägen undvika kollision.
1.3 Klubbåtar får användas, även om dessa avviker från klass-reglerna.

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande 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 tävlingen.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska vara gjord senast onsdagen den 28/8-2019 i vårt anmälningsformulär på:
www.umss.se/jolle-2/ Följ vidare instruktion där.

3.2 Om ni önskar övernatta i Umeå SS klubbstuga anmäl namn och antal i anmälan ovan. Ni får
där en bekräftelse att det finns plats.

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen 2019-09-07 från kl. 08.00 – 09.00

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram
Lördag 2019-09-07
08:00
Registrering
09:00
Skepparmöte
10:00
Första varningssignal
Söndag 2019-09-08
09:30
Varningssignal för dagens första segling
Prisutdelning så snart som möjligt efter sista båts målgång.
6.2 Vi planerar för 3 seglingar per seglingsdag. Seglingsplaneringen per dag kan komma att justeras
beroende på förutsättningarna.

7. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför Umeå Segelsällskaps klubbstuga.

9. Banan
9.1 Banan kommer att anpassas efter förhållandena och vindstyrkan. Mer om den i
seglingsföreskrifterna.

11. Poängberäkning
11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre
kappseglingar räknas samtliga.

12. Priser
12.1 Pris kommer att utgå till samtliga deltagare.

Bilaga till inbjudan.
Inkvarteringsmöjligheter finns bl.a. i Umeå SS klubbstuga (med tag egen madrass). Vi tar ingen
avgift för att sova i klubbstugan, men om ni har barn under 18 år som sover ensamma, så måste
ni säkerställa att någon vuxen sover med dem.
Information om allmän service på platsen: Omklädningsrum damer och herrar finns med dusch
och bastu. Tag med badkläder för ev bastubadning
Erbjudande om måltider. Ni anger direkt i anmälningsformuläret (se länken under punkt 3) om
ni vill delta i våra måltider alltså lunch på lördag resp söndag. Gäller givetvis även för
medföljande. 80 kr /lunch. Ange även i anmälningsformuläret om ni har ev allergier/specialkost.

Umeå segelsällskap hälsar er hjärtligt välkomna!

