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SolnaStrands Kappseglingsklubb Inbjuder till 

 

Ulvsundaregattan  

 

Söndagen den 20 september 2020 

 

Klasser 

Optimist Grön och Spitfire 

 

Regler 

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Gröna regler för grön optimist.  

 

Villkor för att delta 

Deltagande seglare ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella 

myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.  

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se Regel 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 tävlingen. 

 

Registrering 

Registrering ska göras på regattaexpedition i båthuset senast kl. 10.20 den 20 september. 

Tidsprogram 

Kl. 10.00– 10.30 Registrering och säkerhetskontroll. 

Kl. 10.30 Gemensamt rorsmansmöte. 

Kl. 11.00 Varningssignal dagens första kappsegling. 

Fyra kappseglingar är planerade, ingen start efter kl 14.00 för optimist grön.  

Kl. 14.00 Varningssignal för Spitfire sprintrace 

 

Seglingsföreskrifter 

Seglingsföreskrifter kan hämtas på regattaexp. i samband med registrering och skickas ut till 

föranmälda seglare. 

 

Kappseglingsområde 

Ulvsundasjön, mycket goda möjligheter att följa seglingarna från land.  

 

Poängberäkning 

Lågpoängsystem tillämpas.  

 

Anmälan 

Anmälan görs via mail till fredrik@stsf.se eller vid båthuset senast 10.00 20/9 

 

Anmälningsavgifter 

Anmälningsavgiften, 200 kr betalas vid registrering. Efteranmälan på plats Swish/kontant vid 

registreringen, den 20/9 10.00-10.20.  
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Parkering, sjösättning mm. 

Parkering av bilar och trailers sker på Huvudsta Badets parkering (allmän avgiftsbelag 

Parkering). Optimister sjösätts från Optimist bryggorna. 

SolnaStrands KSK har begränsade möjligheter för sjösättning av följebåtar. 

Utmärkta förutsättningar att följa seglingarna från land utan följebåt!   

Omklädningsrum och toaletter finns, begränsad dusch möjlighet erbjuds. 

 

Information 

Seglingsledare, Fredrik Norén, tel 0705-805103 

 

Övrigt 

Klubbens café, Cafébåthuset öppnar kl. 09.00, det är öppet under hela tävlingsdagen bla 

innehållande olika lunchmöjligheter. 

 

Samtliga deltagare och supporterpersoner ska vara fullt friska och inte uppvisa några symtom 

så som förkylningssymtom, ont i halsen, snuva, feber m.m. Om man som deltagare eller 

supporterperson känner sig sjuk ska man avstå från att delta. Arrangören uppmanar alla att 

hålla avstånd i syfte att minska smittspridning.  

 

Båthuset är markerat med röd pil i kartan nedan! 

 

 

    

 

VÄLKOMNA!  


