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Inbjudan till Uppland/Gästriklands seglarförbund - 
Pokalsegling 3  

 

Datum: 2021-08-22   
Plats: Pepparkaksudden Knivsta 
Tävlingens nivå: Blå/Grön  
Arrangör: Knivsta Optimist & Jolleklubb 
 

1. Regler  
 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. Med anledning av Covid 19 och de restriktioner 
Folkhälsomyndigheten har satt upp kan kappseglingen ändras eller ställas in med 
kort varsel.  
 

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.  
 

 

2. Villkor för att delta  
 

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.  
 

2.2 Tävlingen genomförs som en delsegling i Upplands- Gästriklandsserien för 

Optimistjolle Grön, Optimistjolle, E-jolle, ILCA /Laser 4,7, ILCA / Laser Radial, ILCA 
/Laser Standard och RS Feva. En förutsättning för att seglingar ska genomföras i 
respektive klass är att klassen samlar minst tre deltagare.  
 

 

3. Anmälan  
 

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 2021-08-19 

 
3.2 Anmälningsavgiften är 150:- betalas till KOJKs Swishnr 1236234686, ange klass 

och namn på seglare. Om avanmälan görs senast 2 dagar före tävlingen eller om 
arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.  
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4. Registrering och besiktning  
 

4.1 Registrering skall ske på regattaexpeditionen (KOJKs Klubbhus) mellan 09.00 

och 09.30.  
 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell  

tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.  
 

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.  
 

 

5. Seglingsföreskrifter och information  
 

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, 

och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifter 
kommer att finnas tillgängliga på den officiella anslagstavlan på Pepparkaksudden i 
Knivsta 
  

 

6. Tidsprogram  
 

6.1 Registrering ska ske på morgonen på tävlingsdagen mellan kl. 09.00 och 09.30  

 

6.2 Skepparmöte kommer att hållas kl. 0945 och dagens första start är planerad till 

kl. 1100.  
 

6.3 Prisutdelningen kommer att hållas på land så snart som möjligt efter målgång av  

dagens sista segling.  

 

 

7. Genomförande  
 

7.1 Fyra seglingar är planerade. Ingen segling kommer dock att påbörjas efter kl. 

1530.  
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7.2 RS Feva kommer att starta först. E-jolle och samtliga ILCA /Laserklasser 

kommer därefter att starta tillsammans. Därefter kommer Optimistjolleklassen att 

starta. Optimistjolle Grön kommer att ha en egen start och starta sist.  

 

8. Kappseglingsområde och bana  
 

8.1 Kappseglingarna kommer genomföras på Valloxen.  

 

8.2 Banan kommer att vara en ytterloopstyp och anpassas för att eftersträva att varje 

segling ska ta cirka 30 minuter.  

 

 

9. Protester och straff  
 

9.1 KSR appendix T2, Medling.  

 

 

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 Priser delas ut till samtliga startande i Optimistjolle Grön. Priser delas ut till de 

första tre båtarna i övriga klasser.  
 

12. Övrigt  
 

12.1 Parkering vid Pepparkaksudden är begränsad , Släp och båtar kan lämnas av i 

hamnen sedan kan bilar parkeras på Valloxvägen. 

12.2 Lunch kommer utspisas vid Brunnbybadet 59.7426772160578, 

17.829169069989746.  Där är också bästa platsen att se seglingarna från land. 

 

https://www.google.com/maps/place/Brunnbybadet/@59.7425583,17.8269911,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x465fc77fc2a21a17:0xf28cefc6f794a316!2sBrunnbybadet!8m2!3d59.7425583!4d17.8291798!3m4!1s0x465fc77fc2a21a17:0xf28cefc6f794a316!8m2!3d59.7425583!4d17.8291798
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12.2 Ev finns det seglarskoleoptimister att hyra på plats, kontakta tavling@kojk.se 

om intresse finns.  

 

 

Datum: 2021-08-14 
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