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Inbjudan  
 
 
Tävling: Vårregattan 2012, Rankingsegling för OK-jollar  
 
Datum: 2012-05-26 – 2012-05-27 
 
Arrangör: Gefle Segel Sällskap, Gävle  
 
 

1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. 
1.2 KSR 44.1 är ändrad till ensvängsstraff när en båt har brutit mot regel i 

del 2 vid kappsegling. 
1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 
1.4 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald 

och tillhandahållen av arrangören. 
1.5 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat 

land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig 
utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. 
Detta ändrar KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan var-
nas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som 

är ansluten till sin nationella myndighet. 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-

segla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- 
eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, un-
der eller efter tävlingen. 

 

3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2012-05-26 till OK-förbundet till              

peter@rudblom.se 

3.2 Anmälningsavgiften är 400 SEK och betalas på plats vid registrering. 

 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördagen den 27 

maj kl 09.00. 
4.2 Mätbrev ska på uppmaning kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
Stickprovkontroller kan komma att utföras under tävlingen för att kontrollera 
att deltagande båtar överensstämmer med gällande regelverk. 
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5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 

6. Tidsprogram 
 
6.1 Program 

Fredag 2012-05-25 

16.00 – 21.00   Registrering och betalning. 

 

Lördag 2011-05-26 4 seglingar är planerade. 

08.00 – 09.30  Registrering och betalning. 

09.30 Skepparmöte. 

11.00  Tid för första varningssignal. 

19.00 Regattamiddag i klubbhuset, extra kostnad. 

 

Söndag 2011-05-27 3 seglingar är planerade. 

10.00  Tid för första varningssignal. 

15.00  Senaste tidpunkt för varningssignal.  

Prisutdelning sker snarast efter sista båts målgång i sista seglingen.  

 6.2  7 kappseglingar är planerade. 

7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs på Yttre fjärden. 
 

8. Banan 
 
8.1 Banan är en kryss-läns-bana. 
 

9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix P gäller. 
 

10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid 

tre eller färre kappseglingar räknas samtliga. 
 

11. Priser 
 
11.1 I förhållandet till antalet anmälda båtar. 
 
Datum: 2012-02-06 
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Bilaga till inbjudan. 
 
1. INFORMATION 

1.1. Kontakta, GSS (gefless@gmail.com) för övriga frågor eller upplys-

ningar. 

1.2. Priser, Regattamiddag 300 SEK, Frukost 60 SEK och lunchpacket 50 

SEK. 

 

2. INKVARTERINGSMÖJLIGHETER 

2.1. Ett antal enklare sovplatser finns i två st. 8-bedd stugor. För reserva-

tion  Tel : 026 - 990 53 eller maila (gefless@gmail.com) 

2.2. Pensionat Engeltofta, Tel : 026 - 99 660. Web-site :  

www.engeltofta.se 

2.3. Scandic Hotell CH och Scandic Gävle Väst, Tel : 08 - 517 517 00.  

Web-site : www.scandichotels.se   

2.4. Clarion Hotel Winn, Gävle, Tel : 026 - 64 70 00. Web-site :  

www.clarionwinngavle.se 

2.5. Gävle turistbyrå kan också hjälpa till,  Tel : 026 - 17 71 17. Web-site :  

www.gavle.se/Uppleva--gora/Turistbyra/ 

 

3. VÄGBESKRIVNING TILL GEFLE SS 

3.1. Gefle Segel Sällskap ligger vid Huseliiharen, Bönavägen 194 

 

 

4. RESTAURANG 

4.1. Gefle Segel Sällskap har en trevlig restaurang i klubbhuset. Där serve-

ras frukost, lunch och middag. 

 

5. SJÖSÄTTNING 

5.1. Kran för 606 finns vid klubbens hamn och är fri att använda. 


