Inbjudan
Ulvöregattan 12 – 14 juli 2018
Bottenhavets största regatta, anno 1909

Välkommen
Vi hälsar alla seglare varmt välkomna till årets Ulvöregattan. Vi satsar på välkända
banor för SRS seglarna inför 2018. Bansträckningen för Sea Sea Gnäggen Race,
MittMedia Ulföskrinet race, samt Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling är
de välkända och uppskattade distansbanor som tidigare seglats på Ulvöregattan.
Nort sails kommer att vara närvarande under dagarna och ge er seglare tips och råd.
Även Harken med delar av sitt sortiment visar upp sig och ger tips.
Norrlandsmästerskapet i Express kommer även i år att arrangeras på Ulvön.
Succén fortsätter! Regattamiddag kommer även i år att hållas i föreningshuset, där
får vi tillsammans avnjuta en god middag under avslappnade former med mycket
seglarsnack. Arrangör för regattamiddagen är Ulvö Kappellag.
OBS! Kom ihåg att anmäla er i tid för middagen, begränsat antal platser. Efteråt ges
möjlighet till en kvällsrunda på byns krogar och dansställen. För den som är badsugen finns det Pool på hotellet att hyra in sig på.
Med seglarhälsningar
Pär Jansson
Regattaansvarig Örnsköldsviks Segelsällskap
Kostnadsfria kajplatser för kappseglande båtar
I samarbete med Ulvö Hotell kan vi erbjuda kostnadsfri kajplats vid hotellkajen med
tillgång till servicehus och toaletter. Det område av kajen som är abonnerat för kappseglande båtar är märkt med ”ÖSS”. Naturhamn finns på södra Ulvön eller i Ankarviken för de som vill ha en lite lugnare hamnplats.

Sponsorer
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Tävling:

Ulvöregattan och Norrlandsmästerkap i Express
Kölbåtar och flerskrov, klasser SRS 1, SRS 2 och Express

Norrlandsmästerskap Express
Datum:

12-13 Juli 2018

Arrangör:

Örnsköldsviks Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade
i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad i tältet på Hotellkajen.

1.2

Övriga handlingar som gäller: Inbjudan, klassregler.

1.3

Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.

Villkor för att delta

2.1

Den tävlande 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

Anmälningsavgiften för Norrlandsmästerskapet är 900 kr. Avgiften för Norrlandsmästerskap plus Pelle Melinders minnessegling är 1100 kr om betalning
görs före 2018-07-06.
Anmälan sker på
www.ulvoregattan.se och betalning görs till ÖSS PlusGiro 46 17 16 – 3 eller
Swish 123 337 27 45 ange skeppare och båtnamn som referens. Anmälan och
betalning kan göras fram till 2018-07-06. Visa upp kvitto på gjord betalning vid
registrering på Ulvön.
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Efteranmälan med kontant betalning kan göras på regattaexpeditionen i Ulvöhamn. Avgiften för Totalregattan blir då 1 350 kr. Efteranmälan kan göras senast
kl 18:00 dagen innan tävlingsdagen.

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 18.00 dagen före respektive delsegling. Första ankomstdagen (onsdag) är dock expeditionen öppen till
21 00.

4.2

En båt som inte omfattas av SSF:s SRS-tabell eller som avviker från tabellens
båtdatablad skall ha ett giltigt SRS mätbrev. Mätbrevet skall uppvisas vid registrering/anmälan.

4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överenstämmelse
med reglerna.

4.5

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommitten. Begäran om det skall göras vid första möjliga tillfälle.

4.6

En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommitten.

5.

Tidsprogram

5.1

Onsdag 11 juli 2018
17:00 Regattaexpeditionen öppnar (Expeditionen öppen 17:00-21:00)
19:00 Invigning Ulvöregattan 2018.
21:00 Regattaexpeditionen stänger.
Torsdag 12 juli 2018
Norrlandsmästerskap Express
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:0010:00 och 17:00-18:00)
11:35 Första varningssignal Norrlandsmästerskapen i Express, kryss läns bana, 3
seglingar är planerade
Ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar
Fredag 13 juli 2018
Norrlandsmästerskap Express
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:0010:00 och 17:00-18:00)
11:35 Första varningssignal Norrlandsmästerskapet i Express - kryss-läns
bana, tre seglingar är planerade.
Ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar
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Lördag 16 juli 2018
NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:0010:00 och 17:00-18:00)
11:25 Varningssignal SRS2
11:35 Varningssignal Express
11:45 Varningssignal SRS1
Distansbana ca 17nm som seglas runt Ulvöarna med start öster om Åskäret
med målgång inne i Ulvöhamn.
Seglingen är också 3:a delseglingen i totalen av Ulvöregattan för SRS-klasser
som pågår torsdag-lördag.
Ca 18:30 Stora prisutdelningen
Resultatlistor för NATURKOMPANIET Pelle Melinders minnessegling Express, SRS1 och SRS2 samt totallista. Prisutdelning totalsegrare i Ulvöregattan SRS1 o SRS2 samt totalt (SeaSea Gnäggen Race, MittMedia Ulföskrinet
samt NATUKOMPANIET Pelle Melinders, Minnessegling), ej Express.
Ca19:30 Regattamiddag

6.

Genomförande

6.1

Enligt tidsprogram

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs i vattnen runt Ulvöarna

8.

Banan

8.1

Norrlandsmästerskapet i Express kryss – läns banor enligt seglingsföreskrifterna.

9.

Protester och straff

9.2

KSR Appendix T1 gäller.

10.

Poängberäkning

10.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller. Samtliga seglingar räknas.

11.

Priser

11.1

Vandringspris till totalsegraren samt plaketter till 3 första båtarna samt nyttopriser.

Datum: 2018-05-24
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