Uppsala Kanotförening inbjuder till:
Isbrytaren
Regionkval 3, 2008 i region 2 för Optimistjollar, kval för 420 samt
regatta för 470, 26-27 april 2008
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Regler
Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.
Följande ändring av KSR 61.1 gäller för Optimistklassen:
”Båtar är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra meningen i
KSR61.1a.” (Det här ändrar innehållet i 61.1a.2).
Svenska Optimistjolleförbundets (SOFs) resp. 420/470 förbundens klassregler och
tävlingsbestämmelser gäller.
Båtar som för reklam utöver den som medges i ISAF Regulation 20 ska inneha giltig
reklamlicens utfärdad av SSF.
Alla båtar ska enligt ISAF Regulation 20 föra eventuell tävlingssponsors reklam genom
dekal på båtens fribord.
Villkor för att delta
För deltagande krävs att tävlande ska vara medlem av en klubb som är ansluten till
Svenska Seglarförbundet (SSF).
Rorsman ska vara medlem i ett nationellt klassförbund som är anslutet till respektive
internationella förbund.
Båten skall vara registrerad enligt de internationella klassreglerna.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Uppsala Kanotförening (UKF) ansvarar inte för materiella skador eller personskador som
någon råkat ut för i samband med, före, under eller efter regattan.
Tävlande medger genom anmälan att UKF, SOF och 420/470-förbunden får lägga ut
anmälan och tävlingsresultaten med namn samt bilder från tävlingen på internet.
Anmälan
Anmälan skall göras senast 2008-04-15 till Uppsala Kanotförening (UKF) genom att fylla i
formulär på hemsidan www.ukf.se (direktlänk till anmälningsformulär).
Ange: Namn, födelseår, klass, segelnummer, klubb, e-mail adress och/eller telefonnummer.
Anmälningsavgiften är 350 kr och betalas genom insättning på UKFs plusgiro
16 12 70-4 så att beloppet bokförs senast 2008-04-23
Efteranmälan kan göras fram till fredagen 2008-04-25 20:00.
Anmälningsavgiften är då 500 kr och betalas kontant vid registrering.
Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i UKF:s klubbhus senast
lördag 26 april 09:00.
Mätbrev ska visas samt ifylld rorsmansdeklaration ska lämnas innan en båt kappseglar.
Blankett för rorsmansdeklaration finns på hemsidan www.ukf.se
(direktlänk till optideklaration, 420deklaration)
Stickprovs- och säkerhetskontroller kommer att göras.
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Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut vid registreringen.

6.
6.1

Tidsprogram
Fredag 25 april

18.00 – 20.00

Registrering, besiktning och säkerhetskontroll

Lördag 26 april

07.30 – 09.00
09.30
10.55
09.55

Registrering, besiktning och säkerhetskontroll
Rorsmansmöte
Varningssignal för dagens första segling
Varningssignal för dagens första segling

Söndag 27 april

16.00

Senaste starttid på söndagen
Prisutdelning snarast efter avslutade seglingar

6.2

Fem (5) kappseglingar är planerade.
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Kappseglingsområde
Banområde är Ekoln
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Banan
Banan är typ SOFs VM-bana
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Protester och straff
Straffet med gul flagga enligt KSR appendix P gäller vid brott mot KSR 42.
Straffet med blå flagga enligt KSR appendix T gäller vid brott mot KSR 31.1
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Poängberäkning
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Priser
Ett pris på var femte startande utdelas.

Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid färre än fyra
genomförda seglingar räknas ingen bort.

Vägbeskrivning se också karta www.ukf.se
UKF är beläget vid norra delen av Ekoln ca 2 km väster om Fyrisåns mynning.
Lat: N 59º 46' 59.74" Long: E 17º 37' 54.60" (WGS 84)
X= 6630707 Y= 1602588 (RT90)
Från Stockholm eller Gävle (E4): Ta den södra avfarten från motorvägen och kör mot
Uppsala/Gottsunda. Kör över Fyrisån och korsa Dag Hammarskölds väg. Följ Vårdsätravägen till
vägskylt "UKF Jollesegling".
Från Enköping (väg 55): Vid Skärfelten, ca 7 km innan Uppsala, sväng mot Uppsala Näs k:a,
sedan mot Uppsala, Sunnersta/Skarholmen, 50 meter efter infarten till Skarholmen ta till
höger vid "UKF Jollesegling".
Logi
Sunnersta Herrgård, Vandrarhem STF
Sunnersta Camping (1 km från hamn)
Fyrishov Stugby och Camping
Scandic Hotel

Upplysningar
www.ukf.se , info@ukf.se
Eric Malmström
Klas Elwinger

018-324220 http://sunnersta.mygiicms.com/
018-7276084 (öppnar officiellt 1 maj)
018-7274960, stugby@fyrishov.se
http://195.178.187.141/bokning/ ,
018-495 23000 uppsala@scandic-hotels.com
www.scandic-hotels.se/uppsalanord,

018-32 13 28, 0733- 21 05 21
018-526337, 070-23 55 127

Välkomna!

