SEGLINGSFÖRESKRIFTER
1.
Tävling:

BAE SYSTEMS
ULVÖREGATTAN 113 år

Datum:

14-16 juli 2022

Plats:

Ulvöhamn

Klasser:

SRS 1, SRS 2 och Cruising-klass

Delseglingar: ULVÖ HAMNKROG Gnäggen Race
ULVÖ HOTELL Ulföskrinet Race
NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling
Arrangör:

Örnsköldsviks Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Enligt inbjudan.

2.

Ändring i seglingsföreskrifterna

2.1

Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på
ulvoregattan.se flik anslagstavla, senast kl 08 00 tävlingsdagen.

2.2

Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 20 00 dagen innan de träder i kraft.

3.

Starten

3.1

Kappseglingarna startas enligt KSR 26.
Tid för varningssignal och klassflagga för resp. klass vid alla 3 delseglingar
10:30 Varningssignal Cruising-klass.

Klassflagga:

W

11:00 Varningssignal SRS1.

Klassflagga:

F

11:10 Varningssignal SRS2.

Klassflagga:

E

3.2

För att uppmärksamma båtar på att ett startförfarande snart skall börja, kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst 5 minuter före första varningssignalen. För sista startande klass utgör startsignalen för föregående klass, även ljudsignal för den orange startlinjeflaggan.

3.3

Kappseglingskommittèn kommer att försöka ropa segelnumret på båt som startat för tidigt på VHF,
kanal 72. Uteblivet eller felaktigt anrop är inte grund för gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a.

4.

Banor

4.1

Startlinjen är vid alla delseglingar mellan en stång med orange flagga på startfartyget och bansidan
av startmärket som utgörs av en orange tetra-boj.

4.2

Mållinjen är vid alla delseglingar, mellan en grå cylinderboj och bansidan av målmärket, som också
utgörs av en grå cylinderboj.

4.3

Bansträckning vid resp. delsegling
ULVÖ HAMNKROG Gnäggen Race
Startplats sydväst om södra inloppet till Ulvöhamn,, orange boj om styrbord öster om Gnäggen samt
Gnäggen, Läskären om babord (OBS ! Se upp för grunt vatten), Storgrund om babord, målgång i
Ulvöhamn. (Se även banfigur i bilaga.) Banan kan avkortas vid lite vind.
ULVÖ HOTELL, Ulföskrinet Race
Startplats sydväst om södra inloppet till Ulvöhamn, Ronön om styrbord, Hälsingegrundet om styrbord, Ronögrunden om styrbord, Värnsingsklubbarna om styrbord, Väster-Värnsingarna om babord,
Åskäret om styrbord, målgång i Ulvöhamn. (Se även banfigur i bilaga.) Banan kan avkortas vid lite
vind.
NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling
Startplats öster om Åskäret, rundning av norra Ulvön, södra Ulvön, OBS även rundning av Långskäret, Åskäret om styrbord, målgång i Ulvöhamn. Banan seglas moturs. Visas grön flagg på startfartyget i samband med varningssignalen seglas banan medurs. Banan kan avkortas vid lite vind.

4.4

En båt som inte går i mål före kl 17 30 ges resultat utan förhandling som om den inte har gått i mål
(DNF). Det här ändrar KSR 35 (maxtid).

5.

Protester och ansökan om förhandling

5.1

Protester och ansökningar om förhandling skall skickas som e-post till ulvoregattan@oss-ovik.com,
eller lämnas in till regattaexpeditionen inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2

5.2

Protesttiden är 30 minuter efter att sista båten i klassen har gått i mål.

5.3

Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås på den officiella anslagstavlan
senast 30 minuter efter att alla båtar har gått i mål eller slutat att kappsegla. Kallelse kommer om så
är möjligt även att skickas med e-post.
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