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                   1(5) 

Tävling: Ulvöregattan 110 ÅR, 2019 

  Med delseglingarna SEA SEA Gnäggen Race, Mitt Media Ulföskrinet och    

  Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling. 

  Klasser: Crusing-klass, Flerskrov, SRS 1, SRS 2, Shorthanded  

  samt Express (endast P M Minnessegling)     

Datum: 11-13 juli 2019        

Arrangör: Örnsköldsviks Segelsällskap 

 

1. Regler 

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

lerna (KSR). 

1.2 Övriga handlingar som gäller: Inbjudan, seglingsföreskrifter, SRS-reglerna samt klassregler.  

1.3 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam tillhandahållen av  

arrangören. Reklamen avser dekal med startsiffra i fören samt sponsor Ågrens. 

Alla båtar skall även föra färgat klassband i akterstag, som tillhandahålles vid registrering. 

 

1.2 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser. 

 Crusing-klass, båtar som inte har ett definierat mättal eller som annars anmäler sig i denna klass. 

 Crusing-klassen räknas endast som egen klass och sammanräknas, varken i delseglingarna eller to-

talt, med övriga klasser. 

 SRS 1, båtar med SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0,000 till och med 0,960. 

 SRS 2, båtar med SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0,961 till och med 2,000 = SRS 2 

 Flerskrovsbåtar, oberoende av mättal. 

 Express (endast Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling) 

 Alla deltagande båtar som deltar med högst 2 personer i besättningen kommer förutom deltagande i 

resp.klass och totalt, att sammanräknas i egen resultatlista för ”Shorthanded-båtar”. Dels i resp. del-

segling dels totalt. 

 

1.3 En båt med alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kapp-

segling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 2019-07-10 kl 

21 00. Då Ulvöregattan totalt består av en serie av delseglingar måste anmälan göras med eller utan 

undanvindssegel i alla delseglingar. 

 

1.4 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappseg-

ling (SRSs). Detta skall anmälas senast 2019-07-10 kl 21 00. Då Ulvöregattan totalt består av en se-

rie av delseglingar måste anmälan med Shorthanded mättal (SRSs) göras för alla delseglingar. 

Detta skall anmälas senast 2019-07-10 kl 21.00. 

 

1.5 KSR 52 gäller inte om man är anmäld att segla med Shorthanded mättal. 

 



2. Information till deltagarna        2.  

 
2.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är placerad i anslutning till  

 tävlingsexpeditionen. Tävlingsexpeditionen ligger i tältet på hotellbryggan. 

3. Ändringar i seglingsföreskrifterna 

3.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 08.00 samma dag som de träder ikraft. 

3.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 20.00 dagen innan de träder i kraft. 

4. Signaler visade på land 

4.1 Signaler visas på land i signalmasten som är placerad i anslutning till tävlingsexpeditionen. 

4.2 När flagga AP visas i land ersätts "en minut" i kappseglingssignalen AP med "tidigast 60 minuter". 

5. Tidsprogram            

5.1 Program 

 Onsdag 10 juli 2019 

17:00  Regattaexpeditionen öppnar (Expeditionen öppen 17:00-21:00) 

 Anmälan till SeaSea Gnäggen Race senast kl 21 00. Andreas Nordström 070-551 79 19. 

19:00  Invigning Ulvöregatttan 2019. 

21:00  Regattaexpeditionen stänger. 

 

Torsdag 11 juli 2019 

SeaSea Gnäggen Race 

09:00  Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:00-10:00 och 17:00-     

 18:00) 

           Anmälan MittMedia Ulföskrinet senast kl 18:00. Andreas Nordström 070-551 79 19. 

10:35 Varningssignal Crusing-klass 

11:05  Varningssignal SRS2   

11:15  Varningssignal SRS1 

11:25 Varningssignal Flerskrov 

 Distansbana ca 18 nm söder om Ulvöarna. Seglingen är också 1:a delseglingen i totalen av 

 Ulvöregattan som pågår torsdag-lördag. 

 Ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar. 

 

 Fredag 12 juli 2019 

MittMedia Ulföskrinet 

09:00  Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:00-10:00 och 17:00-

 18:00) 

          Anmälan NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling senast kl 18 00.  

 Andreas Nordström 070-551 79 19. 

10:35 Varningssignal Crusing-klass 

11:05  Varningssignal SRS2 

11:15  Varningssignal SRS1 

11:25 Varningssignal Flerskrov 

 Distansbana ca 18 nm norr om Ulvöarna. Seglingen är också 2:a delseglingen i totalen av  

 Ulvöregattan för SRS-klasser och Flerskrov som pågår torsdag-lördag. 

17:00-19:00 Eventsegling Ulvöhamn. Matchrace J70, hockeyspelare mot politiker och junior 

 från Sverige o Finland. 

ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar. 



 

                   3. 

Lördag13 juli 2019 

NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling 

09:00  Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:00-10:00 och 17:00-

 18:00) 

10:35 Varningssignal Crusing-klass 

11:05  Varningssignal SRS2  

11:15 Varningssignal SRS1   

11:25  Varningssignal Express 

11:35 Varningssignal Flerskrov 

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 och Flerskrov som på-

går torsdag-lördag. 

 

ca 18:30 Stora prisutdelningen 

   Priser för NATURKOMPANIET Pelle Melinders minnessegling i Crusing-klass, SRS2,    

   SRS1, Flerskrov, Shorthanded samt totalt. Vandringspris till totalsegraren. Priser för  

   totalsegrare i Ulvöregattan Crusing-klass, SRS2, SRS1, Flerskrov, Shorthanded samt  

   totalt (SeaSea Gnäggen Race, MittMedia Ulföskrinet samt NATURKOMPANIET Pelle   

   Melinders, Minnessegling), ej Express. Vandringspris till totalvinnaren av Ulvöregattan     

   (ej  Crusing-klass o Express)  

 ca 19:30 Regattamiddag  

 

5.4 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja, kommer den orange start

 linjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före första varningssignalen. För nästa 

 startande klass utgör startsignalen för föregående klass, även ljudsignal för den orange startlinje- 

 flaggan. 

 

6. Klassflaggor och genomförande 

6.1 Klass/start  Flagga 

 Crusing-klass  Klassflagga C 

 SRS 2…  Klassflagga D 

 SRS 1   Klassflagga F  

 Flerskrov  Klassflagga A 

 Express  Klassflagga E (i Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling) 

 

7. Banan 

 SeaSea  Gnäggen Race 

Start 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. Banan kan avkortas vid lite vind. 

Se även banfigur i bilaga. 

               



                      

MittMedia Ulföskrinet          4. 

Start sydväst om södra inloppet till Ulvöhamn, Ronön om styrbord, Hälsingegrundet om styrbord, 

Ronögrunden om styrbord, Värnsingsklubbarna om styrbord, Väster-Värnsingarna om babord, Åskä-

ret om styrbord, målgång Ulvöhamn. Banan kan avkortas vid lite vind. Se även banfigur i bilaga. 

 

NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling 

Start öster om Åskäret, rundning 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. 

 

8. Märken 
8.1 Rundningsmärkena är orange tetra-bojar  

 Nya rundningsmärken vid banändring är oranga tetra-bojar 

 Startmärke är: Orange flaggboj. 

 Målmärken är: Grå cylinderboj. 

 Vid ev. avkortning av banan är mållinjen mellan orange tetra-boj och orangeröd flagga på en funk-

tionärsbåt. 

 

9. Starten 
9.1 Kappseglingarna kommer att startas enligt KSR 26. 

9.2 Startlinjen är mellan stång med orange flagga på funktionärsbåten och bansidan av startmärket. 

 (gäller för SeaSea Gnäggen Race och Ulföskrinet Race) 

 Vid Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling är startlinjen mellan 2 orange flaggbojar. 

 

11. Mållinje 
11.1 Mållinjen är mellan 2 grå cylinderbojar och bansidan av målmärkena. 

11.2  Vid ev. avkortad bana är mållinjen mellan orange tetra-boj och orange flagga på en funktionärsbåt. 

 

12. Tidsbegränsningar 

12.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  

Maximitiden för första båt i mål är för: 

SEA SEA Gnäggen Race, 330 minuter. 

 MittMedia Ulföskrinet, 330 minuter. 

 Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling, 300 minuter. 

12.2 Målgångsfönster:  

En båt som inte går i mål inom 120 minuter, efter det att den första båten seglat banan gått i mål,  

räknas som om den inte gått i mål.  

Detta ändrar KSR 35, A4 och A5. 

 

12.4 En båt som inte startar inom 4  minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här  

 ändrar  KSR A4.   

 



              5. 

 

13. Protester och ansökningar om gottgörelse 

13.1 Protestblanketter finns tillgängliga på tävlingsexpeditionen. Protester och ansökningar om gottgö-

relse eller att återuppta en förhandling ska lämnas in där före den tillämpliga protesttidens utgång. 

 

13.2 Protesttiden är 30 minuter efter att den sista båten har gått i mål i dagens kappsegling eller kappseg-

lingskommittén har signalerat ingen mer kappsegling idag, vilket som är senast. 

 

13.3 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30 minuter efter 

protesttidens utgång för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen. 

 

13.4 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén, tekniska kommittén eller 

protestkommittén sker genom anslag. 

 

13.5 Den sista planerade kappseglingsdagen ska en ansökan om gottgörelse, baserad på ett beslut av en 

protestkommitté, vara inlämnad senast 30 minuter efter beslutet anslogs. Det här ändrar KSR 62.2. 

 

13.6 KSR Appendix T1 gäller. 

 

14. Säkerhet   

14.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskom-

mittén om det så snart som möjligt. 

 

15 Regler för stödpersoner 

a)   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

 

Datum:  2019-07-06 

 

 


