Inbjudan
Ulvöregattan 14 – 16 juli 2022
Bottenhavets största regatta, anno 1909

INBJUDAN

BAE Systems HÄGGLUNDS
ULVÖREGATTAN 113 år
Datum:

14-16 juli 2022

Tävlingens nivå: Blå
Plats:

Ulvöhamn

Klasser:

SRS1, SRS 2, Cruising-klass, Express

Delseglingar: ULVÖ HAMNKROG Gnäggen Race,
ULVÖ HOTELL Ulföskrinet Race,
NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling
SEASEA Norrlandsmästerskap i Express (se separat inbjudan)
Arrangör:

Örnsköldsviks Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR). Klassregler för standardbåtar. SRS-reglerna med resultatberäkning efter TID PÅ TID eller KORRIGERAD TID-metoden. Båt med
lägst korrigerad tid vinner.

1.2

En båt med alternativt SRS-tal i SRS mätbrevet eller i båtdatabladet för kappsegling
utan flygande försegel får anmälas utan sådant segel. Detta skall anmälas med motsvarande SRS tal. En båt som anmäler sig för att delta i samtliga tre delseglingar,
och vill räknas samman i resultatlistan för totalregattan (alla tre delseglingar sammanräknade), måste anmäla sig med samma segelkonfiguration i alla delseglingar.

1.3

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för ”shorthanded” kappsegling (SRSs). Detta skall anmälas med motsvarande SRS tal.
En båt som anmäler sig för att delta i samtliga tre delseglingar, och vill räknas samman i resultatlistan för totalregattan (alla tre delseglingar sammanräknade), måste
anmäla sig med högst två personers besättning, i alla delseglingar.

1.4

En båt som inte har ett officiellt SRS tal (mätbrev alt båtdatablad enligt SRStabellen) kan anmäla sitt deltagande i Cruising-klassen. Crusing-klassen räknas i
alla delseglingar samt i totalregattan som en separat egen klass och sammanräknas
inte med övriga tävlande.
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1.5

Följande ska finnas ombord på deltagande båt:
- Första förband
- Flytväst till samtliga i båten
- Mobiltelefon
- Ankare med minst 30 m lina
- Mistlur
- Brandsläckare om spis, elsystem eller motor finns ombord
- Kastlina
- Hink med lina
- Magnetkompass

1.6

KSR 40.1 gäller under tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt
när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot denna regel kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner
lämpligt.

1.7

En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att
ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.8

KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning
av segel samt användning av autopilot är tillåtet.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev (2022) eller motsvarande på anmodan av arrangören eller protestkommittén i samband med registreringen och därefter
får en båts mättal inte ändras, om det inte beslutas av protestkommittèn efter en protest.
Detta gäller ej tävlande i Cruising-klassen.

2.3

Tävlingen gäller öppen klass av kölbåtar av en längd av minst 4,5 meter och med
minst två personers besättning och den som är ansvarig ombord ska vara medlem
av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.4

Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 18 år det år tävlingen genomförs.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan sker på www.ulvoregattan.se senast kl 18 00 dagen före resp delsegling.
Ingen efteranmälan. Anmälan skall innehålla uppgifter enligt anmälningsformulär
på www.ulvoregattan.se
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3.2

Anmälningsavgiften är för SRS-klasserna 650:-/delsegling och för Cruising-klassen
450:-/ delsegling. Vid samtidig anmälan till alla tre delseglingar, före 2022-07-04 är
anmälningsavgiften totalt 1700:- för SRS-klasserna och 1100:- för Cruising-klassen.
Hamnavgiften ingår i anmälningsavgiften. Om anmälan avser 3 delseglingar ingår 3
hamnavgifter, osv.
Betalning görs till ÖSS plusgiro 46 17 16-3 eller Swish 123 337 27 45. Ange skeppare och båttyp som referens. Visa upp kvitto på gjord betalning vid registrering på
Ulvön.
Om avanmälan görs senast kl 18 00 dagen innan resp. deltävling eller om
arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas
tillbaka.

3.3

Båt med alternativa mätbrev, alternativa mättal eller val av segelkonfigurationer,
ska anmäla sitt val vid anmälan på www.ulvoregattan.se senast kl 18 00 dagen innan
resp. delsegling. En båt som anmäler sig för att delta i samtliga tre delseglingar, och
vill räknas samman i resultatlistan för totalregattan (alla tre delseglingar sammanräknade), måste anmäla sig med samma mättals-konfiguration i alla delseglingar.

4.

Registrering och besiktning

4.1

Registrering skall göras på tävlingsexpeditionen senast kl 18 00 dagen för resp.
delsegling. Då erhåller ni bekräftelse som visar att ni är tävlande och inte skall
betala hamnavgift för det/de dygn ni tävlar.

4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens mätbrev eller motsvarande. Krav på mätbrev gäller ej i Cruising-klassen.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén instruera
en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4

En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av kappseglingskommittén.

4.5

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

5.

Seglingsföreskrifter och information

5.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgänglig
på den officiella anslagstavlan på www.ulvoregattan.se (under fliken anslagstavla)

5.2

Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända
information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås på
anslagstavlan.
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6.

Tidsprogram

6.1

Onsdag 13 juli 2022
17:00 Regattaexpeditionen öppnar (Expeditionen öppen 17:00-21:00)
Anmälan till ULVÖ HAMNKROG Gnäggen Race senast kl 18 00.
19:00 Invigning Ulvöregattan 2022.
21:00 Regattaexpeditionen stänger.

Torsdag 14 juli 2022
ULVÖ HAMNKROG Gnäggen Race (SEASEA NM Express, se sep.
inbjudan)
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:0010:00 och 17:00-18:00)
Anmälan ULVÖ HOTELL, Ulföskrinet senast kl 18:00.
10:30 Varningssignal Cruising-klass
11:00 Varningssignal SRS1
11:10 Varningssignal SRS2
Distansbana ca 18 nm söder om Ulvöarna. Seglingen är också 1:a delseglingen i
totalen av Ulvöregattan för SRS klasser och Cruisning-klass som pågår torsdaglördag.
Ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar.

Fredag 15 juli 2022

ULVÖ HOTELL, Ulföskrinet Race (SEASEA NM Express dag 2, se sep. inbjudan)
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:0010:00 och 17:00-18:00)
Anmälan NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling
senast kl 18 00.
10:30 Varningssignal Cruising-klass
11:00 Varningssignal SRS1
11:10 Varningssignal SRS2
Distansbana ca 18 nm norr om Ulvöarna. Seglingen är också 2:a delseglingen i
totalen av Ulvöregattan för SRS-klasser och Cruising-klass som pågår torsdaglördag.
Ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar.
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Lördag 16juli 2022

NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:0010:00 och 17:00-18:00)
10:30 Varningssignal Cruising-klass
11:00 Varningssignal SRS1 (även Express)
11:10 Varningssignal SRS2
Distansbana ca 17 nm 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 och
Cruising-klass som pågår torsdag-lördag.
Ca 18:30 Stora prisutdelningen
Prislistor för NATURKOMPANIET Pelle Melinders minnessegling SRS1,
SRS2, Crusing-klass, Prislistor totalsegrare i Ulvöregattan för SRS1, SRS2,
Crusing-klass, (ULVÖ HAMNKROG Gnäggen Race, ULVÖ HOTELL
Ulföskrinet samt NATUKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling sammanräknat) Totalsegrare i Ulvöregattan sammanlagt, alla delseglingar alla klasser
exkl. Cruising-klass och Express.

7.

Genomförande

7.1

Ulvöregattan består av 3 st delseglingar. Alla resultat räknas. Resultatlistor för resp
klass och sammanlagt redovisas för varje delsegling. Cruisingklassen räknas dock
inte samman med övriga klasser.
I Ulvöregattan totalt ingår alla 3 delseglingarna.
Resultatlistor i resp. klass räknas samman för alla 3 delseglingar.
I Ulvöregattan sammanlagt räknas båda SRS-klasserna samman i en total resultatlista för alla 3 delseglingar. Vinnaren utses till totalsegrare i Ulvöregattan 2022.

7.2

Ulvöregattan är planerad att genomföras i tre klasser.
SRS-båtar med officiellt SRS-tal delas upp i två klasser.
SRS1, båtar med ett SRS-tal, från 0 till och med 0,960.
SRS2, båtar med ett SRS-tal, från 0,961 till o med 2,000.
Avgränsningen mellan klasserna är preliminär och kan komma att ändras i seglingsföreskrifterna, beroende hur många som anmäler sig i resp. klass.
Ambitionen är att få jämt antal deltagande båtar i varje SRS-klass.
Cruising-klass.
Båtar i Cruising-klassen får, men behöver inte ha mätbrev eller officiellt
SRS tal. Kappseglingskommittén beslutar om lokalt SRS-tal vid Ulvöregattan,
om officiellt SRS-tal saknas. Cruising-klassen räknas inte samman med övriga
klasser, varken i resp. delsegling eller totalt.
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8.

Kappseglingsområde och bana

8.1

Kappseglingarna genomförs i vattnen runt Ulvöarna

8.2

Banorna är sk distansbanor runt öar och märken. Banornas exakta utformning
framgår av seglingsföreskrifterna. Banornas längd ca 17-18 nm.

9.

Protester och straff

9.1

KSR Appendix T 1 gäller.

10.

Poängberäkning

10.1

En båts beräknade tid baseras på ”TID PÅ TID”eller KORRIGERAD TID-metoden.
Båt med lägst korrigerad tid vinner.

10.2

KSR A5.3 gäller.

10.3

Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista
kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

10.4

Som tillägg till KSR A1 och A2 gäller att Ulvöregattan består av serie med 3 delseglingar och alla resultat räknas. Båt som inte startar i en delsegling deltar inte i
den sammanräknade resultatlistan, från tre delseglingar, i resp. klass och totalt.

11.

Priser

11.1

ULVÖ SALTERIKROG Gnäggen Race: Vandringspris till totalsegraren,
plaketter till de 3 första båtarna i resp. klass, samt nytto-priser.
ULVÖ HOTELL Ulfvöskrinet Race: Vandringspris till totalsegraren, plaketter till
de 3 första båtarna i resp. klass, samt nytto-priser.
NATURKOMPANIET Pelle Melinders minnessegling: Vandringspris till totalsegraren, plaketter till de 3 första båtarna i resp. klass samt nytto-priser.
Ulvöregattan totalt: Vandringspris till totalsegraren och plaketter till de 3 första
båtarna totalt. Plaketter till totalsegraren i resp. klass
Det sammanlagda värdet på de nytto-priser som delas ut under regattan är ca 40 000
kr.

Datum: 2022-04-28
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