
 

Inbjudan 
 

Tävling: Uddevallaregattan 2022   

  

 

Datum: 2022-09-03 

 

Arrangör: Segelsällskapet Viken-Ägir 

 

 

Detta år så kommer ingen samling av deltagare att ske såsom registrering, rors-

mansmöte, gemensam mat, prisutdelning med hänsyn till pandemin med Covid 19 

utan information om seglingsföreskrifter, ev protestförhandlingar och resultat sker 

via mail och SMS. Prisutdelning planeras ske vid SS Viken-Ägirs årsmöte.  

 

 

1. Regler 

 

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

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. 

 

1.3 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser: 

 A Båtar med ett SRS-tal och full besättning 

 B En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för 

shorthanded kappsegling (SRSs). 

 

1.7 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 

  

1.8 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln 

gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller 

när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är 

inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt 

som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkom-

mittén 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 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 göras senast 2022-08-31 till Göran Johnsson: 

 e-mail: goran-johnsson@telia.com  

Om frågor ring tel: 0701-711367 

  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:  

 

 Rorsmans namn, klubb, mail och mobilnummer och klass (SRS/Shorthanded) 

 Båtens segelnummer, båttyp och aktuellt mätbrevsnummer (eller om det är standard) 

 Samt om det är en ungdomsbåt (alla i besättningen skall fylla max 30 år under  

säsongen). Deltagande båt skall även skriva om man skall använda undanvindssegel 

vid denna regatta.  

 

3.3 Anmälningsavgiften är 200 SEK och betalas via Swish vid registrering 

 

4. Registrering  
 

4.1 Registrering ska göras med SMS till telefon 0701-711367 senast 2022-09-02 kl 16:00 

  

4.2 Om mätbrev krävs ska detta mailas till ovanstående mailadress vid anmälan. 

 

5. Seglingsföreskrifter 

  

5.1 Seglingsföreskrifterna mailas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1 Program 

 Registrering skall ske via SMS senast 2022-09-02 kl 16:00 

 Seglingsföreskrifter, banbeskrivning och deltagarlista mailas till deltagande båtar 

senast 2022-09-02 kl 19:00 

 Tid för första start 2022-09-03 kl 11:00 

 Om seglingarna sker på Byfjorden sker andra start c:a en halvtimme efter sista båts 

målgång vid första seglingen. 

 Resultatlista läggs på Viken-Ägirs hemsida och ett SMS skickas till deltagande rors-

män under seglingsdagen när detta är klart. 

 Prisutdelning planeras ske vid SS Viken-Ägirs årsmöte i november 

  

7. Genomförande 

 

7.1 Seglingarna kommer endera vara bansegling eller skärgårdsbana. 

 

7.2 2 kappseglingar är planerade ifall det blir bansegling 

 



 

8. Kappseglingsområde 
 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Byfjorden eller skärgården utanför. Om seglingarna 

sker på Byfjorden används kvällskappseglingarnas rundningsmärken. 

 

9. Banan 

 

9.1 Bana, se punkt 8 

 

  

10. Protester och straff 

 

10.1 Eventuella protestförhandlingar sker efter seglingarnas slut.  

 

11. Poängberäkning 

 

11.1 Placering blir efter korrigerad tid enligt SRS. 

 

11.2 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller vid bansegling med 2 seglingar och då 

räknas samtliga seglingar.  

 

12. Priser 

 

12.1 Priser utdelas till den bästa femtedelen i vardera klass (Shorthanded och fullbesätt-

ning) samt till bästa ungdomsbesättning (alla i besättningen skall fylla max 30 år un-

der säsongen). 

 

Datum: 2022-08-29 


