
      Uppsala kanotförening 

 

Inbjudan till UGSF-serien delsegling 4.  

DM för enmansjollar 

Datum: Söndagen den 26:e september 2021 

Plats: Uppsala 

Tävlingens nivå: Blå 

Båtklass: Optimist nybörjare, Optimist övriga, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, RS Feva, 

SRS för jollar. 

Arrangör: Uppsala kanotförening (UKF) 

 

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 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott 

skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 

1.3 Deltagare och stödpersoner ska följa gällande råd och rekommendationer för att minska 

risken för smittspridning av Covid-19. En deltagare som bryter mot denna regel kan 

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 eller till sin nationella myndighet. 

  

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras Sailarena senast 2021-09-19. 

3.2 Anmälningsavgiften är 150 SEK och betalas till Swish 123 042 44 16 i samband med att 

anmälningsformuläret fylls i. UKFs seglare deltar utan extra kostnad. Efteranmälan är 

möjlig tom klockan 2021-09-24 kl 23:00 och kostnaden kan då höjas till 300 kr. 

  

4. Registrering och besiktning 

4.1 Registrering ska göras senast 2021-09-26 kl.09:15. 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens mätbrev 

eller motsvarande. 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/ukf/rickard-sarbys-minnesregatta/


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 Om det blir många deltagare och Corona reglerna så kräver, kan vi komma att dela upp 

deltagarna på två hamnar – UKF och USS. I så fall kan också registreringen och 

rorsmansmöte komma att ske på fler platser utomhus eller digitalt. En uppdatering av 

inbjudan sker i sådant fall senast 2 dagar innan regattan och i samband med att övrig 

praktisk information kommuniceras till deltagarna. 

  

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. Tävlingsdagen finn information också på anslagstavlan på SO 

klubbhusväggen 

  

6. Tidsprogram 

6.1 08:30-09:15 

 

09:30  

10:25  

15:00 

Regattaexpeditionen öppen, registrering, besiktning, 

säkerhetskontroll 

Rorsmansmöte  

Tidigaste tid för första varningssignal  

Sista tid för varningssignal 

6.2  Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång 

  

7. Genomförande 

7.1  Fyra kappseglingar är planerade. 

7.2 Ett uppehåll (ca 30 min) för lunch planeras, beroende på väder kan den genomföras till 

sjöss. Ta med lunchmatsäck 

  

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingsområdet är Ekoln strax utanför klubbhuset. 

8.2 Banan är en kryss-läns-bana eller trapetsbana enligt beskrivning i 

seglingsföreskrifterna. 

  

9. Protester och straff 

9.1 KSR Appendix P gäller 

9.2 KSR Appendix T1 gäller. 

https://www.ukf.se/Arbetsrum/Anslagstavlakappsegling
https://www.ukf.se/Arbetsrum/Anslagstavlakappsegling


10 Poängberäkning 

10.1 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 Pris till ca varje tredje anmäld (vid ordinarie anmälningstidens utgångstid) seglare, plus 

ev. nyttopriser som lottas ut. 

 

 

Välkomna till en trevlig dag hos Uppsala kanotförening! 

 

Uppsala 2021-09-09 

 

Fredrik Söderman, 0706 204039  

Klas Elwinger 


