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Ekolns Segelklubb och Upsala Segelsällskap inbjuder till 
 

Ekolnregattan med USS Regatta 

 

för SRS, IF, Neptunkryssare (Cup), H-båt, Finnjolle (Sverigecup), 

606 (Rikscup) och J/70. 

Räknas också som Distriktsmästerskap (ej SRS) för deltagare från distriktet. 

Klasser:  Det krävs tre båtar för att bilda klass, SRS för övriga båtar. 

Datum: 22-23 augusti 2020,  

Arrangör: Ekolns Segelklubb och Upsala Segelsällskap 

 

1. Regler 

 

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 

på den officiella anslagstavlan placerad vid regattaexpeditionen. 

 

1.2 Klassregler för respektive klass i denna inbjudan samt de seglingsföreskrifter 

som utfärdas gäller. Undantag från klassreglerna i 606-klassen är att tracking-

elektronik tillåts. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 För att delta i Distriktsmästerskap ska varje tävlande (alla i besättningen) vara 

medlem i en klubb ansluten till SSF och klubben ska tillhöra distriktet. 

I övrigt ska den tävlande ombord som har ansvaret vara medlem av en klubb 

som är ansluten till sin nationella myndighet.  

  

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Beslut 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 regattan. 

     

2.4 Den person ombord som har ansvaret ska följa Svenska Seglarförbundets regler 

för tävlingslicens. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år.  

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 2020-08-15 på Sailarena . 

            

 

 

  

https://www.sailarena.com/sv/se/club/esk/ekolnregattan-med-uss-regattan2/Registration
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3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om båttyp, klass, rorsman, gastar samt SRS-tal. 

Intresseanmälan för frukost/lunchpaket/regattamiddag lämnas här. Om det visar 

sig vara tillräckligt stort intresse är det något som eventuellt kommer erbjudas. 

Mer info kommer. Landgångsmat såsom hamburgare eller korv serveras efter 

dagens seglingar. 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr för juniorbesättningar och 400 kr för övriga och 

betalas kontant eller via Swish vid registrering. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2020-08-22 kl. 09.00 

  

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse 

med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instru-

era en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 

4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan tillstånd från kappseglings-

kommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första 

möjliga tillfälle. 

 

4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan tillstånd från  

kappseglingskommittén.  

 

5. Tidsprogram 
 

5.1 Program fredag 21 augusti  

17.00 – 19.00 Möjlig registrering. 

Sjösättning för 606 vid USS på Skarholmen. Sjösättning Neptunkryssare och H-

båt vid ESK. 

 

Program lördagen den 22:a augusti 

07.30-09.30 Sjösättning 

 08.00-09.00 Registrering 

 09.15 Skepparmöte 

 10.30 Tid för första varningssignal: 

 Fyra kappseglingar är planerade 

 

Program söndagen den 23:e augusti  
09.55 Tid för första varningssignal: 

Tre kappseglingar är planerade.   

Prisutdelning: snarast efter att resultatlista finns efter ev. protester är klara. 

 

6. Kappseglingsområde 

 

6.1 Kappseglingarna genomförs på Ekoln. 

  

 

https://drive.google.com/open?id=1s-TX8ZV78VcpUIHZs7YSeNRxyyo4uKzecFlMQbjIAHo
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7. Banan 

 

7.1 Banan är en kryss- läns bana.  

  

8. Poängberäkning 

 

8.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 

8.2   Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som distrikts-

mästerskap. 

9. Protester och straff 

9.1 KSR 44.1 ändras till: En båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha brutit mot en 

regel i del 2 när den kappseglar. 

10. Priser 

 

10.1 USS vandringspris utdelas till 606, Neptunkryssare, H-båt och IF. DM-plaketter 

utdelas till rorsman och gastar. ESK och USS hederspriser utdelas till var tredje 

deltagande båt per klass. 

Joel och Gurli Anderssons pris till bästa båt efter första dagen i Neptunkryssar-

klassen.  

Erik Säfwenbergs pris till vinnaren av Neptunkryssarklassen.  

Sätrabageriets vpr SRS.  

 

 

2020-05-13 

 

Välkomna! 


