
 

Inbjudan 
 
 
Nybörjarregatta för 606 och 2 krona 
 
 
Datum: 17/9 -22  
 
Plats: Skarholmen, Uppsala 
 
Tävlingens nivå: Grön 
 
Båtklass: 606, 2-krona 
 
Arrangör: Upsala Segelsällskap 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 
 
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. 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 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.  
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 14/9. OBS! Ansvarig ombord 

måste ha ett SailArena ID. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr för 606 för 2-krona. Avgiften betalas vid 

registreringen på tävlingsdagen. 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i vid registreringen på 

regattaexpeditionen innan skepparmötet. 
 
4.2 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén. 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan samt vid registreringen. 
 



 
6. Tidsprogram 
 
6.1 09.00-09.50 Registrering på regattaexpeditionen (USS klubbhus). 
 10.00 Skepparmöte 
 11.00 Beräknad tid för första varningssignal. 
  

Ca 13.00 En kortare lunchpaus planeras efter tre genomförda seglingar. 
 
 15.00 Inga nya starter 

 
Prisutdelning sker så fort som möjligt efter att vi har ett korrekt resultat. 

 
 
7. Genomförande 
 
7.1 5st kappseglingar är planerade. 
 
7.2 Alla klasser startar i olika startgrupper. 
 
7.3  Banläggarna ska eftersträva att lägga en bana som tar 30 min att segla. 
 
7.4 Om färre än fyra båtar anmäler sig till respektive klass utgår klassen. 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Banan kommer att läggas så nära USS klubbhus som möjligt. 
 

9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix P gäller. 

 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR A5.3 gäller. 

 
 
10.2 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 

räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får den 
sämsta räknas bort. 

 
11. Priser 
 
11.1 För 606 kommer placering 1-3 få välja pris från ett prisbord. Nyttopriser 

lottas ut till 1/3 av startfältet. 
 
 
Datum: 2022-09-08. Version 2.0 
 
Tävlings och seglingsledare: Jonas Ettemo 
070-4450222 
 
 



Ändringar 
 
Punkt Datum Beskrivning 
7.4 2022-09-08 Tillagd punkt 
4.1 2022-09-08 Förtydligande av när 

man ska registrera 
besättningsmedlem 

Flertalet 2022-09-12 Lagt till 2-krona 
3.1 2022-09-12 Ändrat sista 

anmälningsdag 
Flertalet 2022-09-14 Plockat bort allt som 

har med Feva att göra 
samt justerat 
tidsschemat. 

 


