
                         Notice of Race 

Tävling: Elitserie E-jolle  

Datum: 21-22 september 2013 

Arrangör: Halmstads Segelsällskap  

1. Regler  
1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.  

1.2  Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och 
tillhandahållen av arrangören.  

2. Villkor för att delta  
2.1  Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem i Svenska E-jolleförbundet (SEF) 
och i klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet (SSF) 

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  Anmälan ska göras senast 16 september 2013 till HSS och sker via klubbens hemsida, 
www.hss1910.nu  

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om segelnummer, ansvarig skeppare, födelseår, klubb, 
skeppares adress, telefonnummer samt e-postadress.  

3.3  Anmälningsavgiften är 450 kr och betalas till Halmstads Segelsällskap bg 301-4388 
I anmälningsavgiften ingår förbundsavgift till SEF på 25%. Efteranmälan (efter 16 sept) mot 
avgift 600 kr. 

4. Registrering och besiktningskontroll  
4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 21 september, kl. 09.30. 

4.2  Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.  

4.3  Kontrollbesiktning kan komma att göras. 

5. Seglingsföreskrifter  
5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 



6. Tidsprogram  
6.1 Program  

Fredag 20 september  
15.00 – 21.00    Registrering  

Lördag 21 september 
08.30 – 09.30    Registrering  
09.30                 Skepparmöte  
11.00                 Tid för första varningssignal  
Ingen varningssignal efter kl. 16.00.  
  

Söndag 22 september 
10.00                Tid för första varningssignal  
Ingen varningssignal efter kl. 15.00.  
Prisutdelning och After Sail snarast möjligt efter seglingarna. 

6.2  5 kappseglingar är planerade. Max 3 seglingar/dag. 

7. Genomförande  
7.1  Om antalet deltagare överskrider 120 kan kappseglingarna komma att genomföras i 
grupper. Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna. 

8. Kappseglingsområde  
8.1  Kappseglingarna genomförs i Laholmsbukten i anslutning till Halmstads Segelsällskap. 
Exakt område avgörs av vindriktning och vindstyrka.  

9. Banan  
9.1  Banan presenteras i seglingsföreskrifter och vid skepparmöte varje dag. 

10. Poängberäkning  
10.1  Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 
kappseglingar räknas samtliga.  

11. Priser  
11.1  Priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal 
båtar, dock högst 15 priser. 

Information  
Tävlingsledare: Anders Sköld  tel: 0735039700 

Seglingsledare: Sven-Olof Berg tel: 0730495856 

Kansli: 035-217653 (må-fr) 

Logi 

www.destinationhalmstad.se                                                          Välkomna! 



 

 


