
Inbjudan till regatta för entypsjollar.
Regionskval nr 2 för jollar i norra Sverige

DATUM:  8-9 septemper 2018
ARRANGÖR:  Umeå Segelsällskap
KLASSER:  Samtliga entypsjollar med två 
 eller fler anmälda deltagare

ANMÄLAN
SENAST 29 AUGUSTI 
VIA VÅR HEMSIDA 
www.umss.se/jolle-2

USS
BETALAS TILL BG 5780-3835
OCH MÄRKS: 
”JOLLEREGATTA + NAMN PÅ 
RORSMAN”

EV FRÅGOR
SKICKAS TILL 
ussjollesegling@gmail.com
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För komplett information om tävlingsregler, 
tidsprogram läs mer på sid 2 och 3.

Regattan utgör den sista deltävlingen i 2018 
års jollecup för norra Sverige och det andra 
och sista regionskvalet för året i Optimistjolle.

Denna regatta seglas i vattnet utanför Umeå Segelsällskaps klubb-
stuga. 

Välkommen!

http://www.umss.se/jolle-2/
mailto:ussjollesegling%40gmail.com?subject=


1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. 

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 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.

3. Anmälan
3.1  Anmälan ska vara gjord senast onsdagen den 29/8-2018 i vårt anmälnings formulär på :
  www.umss.se/jolle-2  Följ vidare instruktion där. 
3.2  Om ni önskar övernatta i Umeå SS klubbstuga anmäl namn och antal i anmälan ovan. 
  Ni får där en bekräftelse att det finns plats.
3.3 Lunch och middag under lördagen samt lunch under söndagen finns. 
  Går att föranmäla/beställa i anmälan ovan.

4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen 2018-09-08 från kl. 08.00 – 09.00 

5. Seglingsföreskrifter 
5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

6. Tidsprogram 
Lördag 2018-09-08
08:00  Registrering 
09:00  Skepparmöte 
10:00  Första varningssignal 

Söndag 2016-09-09 
09:30  varningssignal för dagens första segling

Prisutdelning så snart som möjligt efter sista båts målgång.

6.2  Vi planerar för 3 seglingar per seglingsdag. Seglingsplaneringen per dag kan komma 
  att justeras beroende på förutsättningarna.

7. Kappseglingsområde 
7.1  Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför Umeå Segelsällskaps klubbstuga.

8. Banan 
8.1  Banan kommer att anpassas efter förhållandena och vindstyrkan.  
  Mer om den i seglingsföreskrifterna.
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9. Poängberäkning 
9.1  Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 
  kappseglingar räknas samtliga. 

10. Priser 
10.1  Pris kommer att utgå till samtliga deltagare. 

Bilaga till inbjudan

Inkvarteringsmöjligheter finns bl.a. i Umeå SS klubbstuga (med tag egen madrass). Vi tar ingen avgift för att 
sova i klubbstugan, men om ni har barn under 18 år som sover ensamma, så måste ni säkerställa att någon 
vuxen sover med dem. 

Information om allmän service på platsen: Omklädningsrum damer och herrar finns med dusch och bastu. 
Tag med badkläder för ev bastubadning 

Erbjudande om måltider: Ni anger direkt i anmälningsformuläret (se länken under punkt 3) om ni vill delta i 
våra måltider alltså lunch på lördag resp söndag. Gäller givetvis även för medföljande. Om det finns intresse så 
kan vi ordna även middag på lördag. Meddela i så fall även det. 80 kr /lunch ev middag max 100 kr. Ange även i 
anmälningsformuläret om ni har ev allergier/specialkost.

8 – 9
S E P T
2 0 1 8

REGIONSKVAL NR 2
I NORRA SVERIGE

UMEREGATTA FÖR
ENTYPSJOLLAR


