Inbjudan
Segel Sällskapet Gäddviken inbjuder till
Gäddisregattan 2022
Datum: Lördag/söndag 20/21 augusti
Plats: Lilla Skratten, Västra Saxarfjärden
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: Sk 30, IF, Nordisk Folkbåt, SRS
Arrangör: Segel Sällskapet Gäddviken
1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S,
Standardseglingsföreskrifter.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlingen gäller Gäddisregattanange och den som är ansvarig ombord
ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller
till sin nationella myndighet.

2.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRSmätbrev eller SRSv-mätbrev för kappsegling utan undanvindssegel
får anmäla utan sådana segel. Detta ska anmälas senast
2022-08-15
3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras i Sailarena eller mail svantesoderlind@gmail.com
senast den 2022-08-15.

3.2

Anmälningsavgiften är 400:- och betalas till PG 5 25 40-2

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering av samtliga i besättningen ska göras i tävlingsexpiditionen/
Sailarena senast 09:00 Lördag 20 augusti

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och
tävlingslicens samt kunna visa 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.

4.4

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande
av kappseglingskommittén.

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 vid bryggan.

6.

Tidsprogram

6.1

Fredag 19 agusti.
18:00-24:00 PreSail, puben öppen
19:00-21,30 Tävlingsexpeditionen öppen
Lördag 20 augusti
08:00 Purringsskott och tävlingsexpiditionen öppnar.
09:30 Skepparmöte, Exp stänger
11:00 Första varningssignal för bankappsegling
Ca 16:00 After Sail
19:00 Regattamiddag
21:00-01:00 Pub och dans
Söndag 21 augusti
08:00 Purringskott, tävlingexpiditionen öppnar
09:00 Skepparmöte, Exp stänger
10:15 Start distanskappsegling
Snarast After Sail, prisutdelning och avslutning

7.

Genomförande

7.1

Fyra kappseglingar är planerade

7.2

Tre bankappseglingar på lördagen och en distanskappsegling på
söndagen.

8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Bankappseglingen genomförs på Trälhavet
Distankappseglingen har start och mål utanför L:a Skratten

8.2

Lördag, Kryss/läns-bana med offsetboj.
Söndag, distanbana ca 10M

10.

Poängberäkning

10.1 KSR A5.3 gäller.
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter
den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
10.3 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.
10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som
mästerskap.
11.

Priser

11.1 Priser delas ut till varje klassegrare samt till totalsegraren enligt SRS. I
övrigt ett pris för var femte startande båt i respektive klass. (Max 3:e pris.
12.

Övrigt

På fredagens PreSailPub samt lördagens/söndagens AfterSail
finns det grillkorv, öl, vin, läsk och vatten att köpa till humana priser
- glöm ej kontanter! (Swish funkar också.)
Regattamiddagen bestar av dubbelmarinerad fläskfile med utsökt
potatisgratäng inkl. en liten flaska vin (0,5 lit), kaffe och kaka.
Hela kalaset kostar 400 kr, betalas till PG 5 25 40-2
Barn äter for 150 kr.
Vill man ha ett vegetariskt alternativ sa gar det att ordna.
Varmt välkomna!

För ytterligare upplysningar kontakta:
Svante Söderlind, svantesoderlind@gmail.com
0735634063

