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Inbjudan 
 
 

Frog Ocean Sprint Race 
 
 
Datum: 3-4 sept 2022  
 
Plats: Ekoln vid Upsala Segelsällskap  
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: Tillhandahållna RS Fevor 
 
Arrangör: Uppsala Segelsällskap 
 
 
1. Om tävlingen 
 
1.1 Tävlingen genomförs som en sprint med målsättningen 25 delseglingar 
1.2 I varje delsegling seglar 4 - 6 fevor. USS tillhandahåller båtar.  Båtarna 

har lottats till respektive besättning för varje enskilt race. Flightschema 
delas ut på rorsmansmötet. Under förutsättning att vädret är rätt kommer 
c:a två race under lördagen att genomföras i J/70 med fast skeppare. 

1.3 Banlängden anpassas så att den beräknade seglingstiden blir ca 10—15 
minuter, dvs snabba race precis som i allsvenskan. Besättningsbye 
kommer i första hand ske på vattnet med hjälp av ribbåtar. 

1.4 Vi avser att lägga banan i direkt anslutning till Upsala Segelsällskaps 
område och det finns goda möjligheter för åskådare att se seglingarna 
från land. Regler för handhavande av båtarna kommer att finnas i 
seglingsföreskrifterna. 

1.5 Båtar tillhandahålls och är försäkrade av arrangören. Besättning som 
orsakar skador på båt, rigg, segel eller utrustning är ersättningsskyldig 
för skadorna upp till ett maximalt belopp på 1500 kr per skadetillfälle. 
 
 

2 Villkor för att delta  
2.1 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.  

2.2 För att ha rätt att delta ska besättningen vara anmäld och ha betalat 
startavgiften.  

2.3 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder 
som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 

2.4 Tävlingen gäller öppen klass för personer fyllda 2002 och senare. Den 
som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till 
Svenska Seglarförbundet samt ha tävlingslicens utfärdad av Svenska 
Seglarförbundet. 
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3 Regler 
 

3.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna 
(KSR) med tillägg Addendum Q (direktdömning på kappseglingsbanan). 
Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde. 
 

3.2 Vid protest ska den protesterande peka med hela handen på den båt 
som får protesten samt högt ropa ”protest”. Beakta även punkt 11.1 
noga. 
 

3.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den 
här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller 
personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn. Våt- eller 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt 
som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt (DP). 

 
4 Anmälan 

 
4.1 Anmälan sker på Sailarena mellan den 1/8 – 20/8. Anmälan stängs vid 

18 anmälda lag. 
4.2 Anmälningsavgiften är 400 kr och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. I avgiften ingår giveaway till alla deltagare och enklare förtäring 
vid aftersail den 3/9. 

4.3 Vid plats eller återbud är efteranmälan är möjlig, dock senast 28/8 kl. 
10.00. Avgiften är då 600 kr per besättning.  

4.4 Om avanmälan görs senast 27/8 eller om arrangören avvisar en båts 
anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 
 

5 Registrering 
 

5.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras på regattaexpeditionen 
innan rorsmansmötet. 

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

6 Seglingsföreskrifter och information 
 

6.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 
tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Uppsala Segelsällskap. Tills 
vidare kommer all tillgänglig information publiceras på Sailarena. 

6.2 Avsikten är att seglingsföreskrifterna ska publiceras på Sailarena senast 
25/8.  

6.3 Kappseglingskommittén och tävlingsledningen kommer att sända 
information om vilka som ska starta, resultat osv. på VHF kanal 72. 
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7 Tidsprogram 
 
3/9 08.00 – 9.00  Registrering 
  09.30  Rorsmansmöte 
      10.30 – 17 Seglingar 

17.00 – 18.00 After Sail med enklare förtäring.  
 

 4/9  10.00 – 15-00 Prisutdelning, snarast efter avslutat sista race.  
 

8 Genomförande 
 

8.1 Tävlingen genomförs som direktdömd sprintkappsegling. 
8.2 Efter genomförd eller avslutad grundomgång, genomförs en finalsegling 

med de bäst placerade besättningarna.  
8.3 Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra 

kappseglingsschemat eller avbryta en påbörjad omgång. 
 

9 Kappseglingsområde  
 

9.1 Kappseglingarna genomförs omedelbart utanför ångbåtsbryggan vid 
Skarholmen, i direkt anslutning till Upsala Segelsällskaps klubbområde. 
Åskådare hänvisas följa seglingarna från USS:s yttersta betongbrygga, 
ångbåtsbryggan eller altanen vid USS:s klubbhus. Dessa platser medger 
mycket god överblick av hela banan. 
  

10 Banan  
10.1 Banan är av typ kryss—läns med gate. Banan presenteras närmare i 

seglingsföreskrifterna. 
 

 
11 Protester och straff  
11.1 Addendum Q (direktdömning) gäller, men seglingarna genomförs med 

grundläggande regeln ”Ärlig segling” i fokus, dvs. alla som råkar begå ett 
regelbrott förväntas att självmant gottgöra detta genom att ta ett 360°-
straff. 

 
 
 
 
Datum: 2022-06-16 / Jonas Ettemo 


