
 
 
Notice of Race 

 
Tävling: Rankingsegling för 2,4 . 
 
Datum: 2011-10-08 – 10-09 
 
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 Klassreglerna för 2,4 gäller. 
1.3 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av 

arrangören. Den båt som har reklam utöver vad som sägs i ISAF:s regulation 20.3 skall kunna 
uppvisa giltig reklamlicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.  

1.4 Protesterande båt skall visa protestflagga. 
 
2. Villkor för att delta 
2.1 Tävlande ska uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. 
2.1 Den person 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 Anmälan ska göras senast 2011-09-22  till halmstads.segelsallskap@telia.com 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om  
3.3 Namn; Segelnr; Klubb; Hemadress; Mobiltelefon, e-post. 
3.4 Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas genom bankgiro 301-4388.Betalningen kan också ske vid              
.          ankomst.   
 
4.        Registrering 
4.1 Ankomstanmälan ska göras på tävlingsexpeditionen i Klubbhuset senast 2011-10-08 
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 
5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med ankomstregistreringen. 
 
6. Tidsprogram 
6.1 Program: 

Sjösättning sker vid HSS kran i hamnen. på fredag kl 16.00 – 19.00 och lördag  kl 08.00 – 09.00 
Möjlighet finns att sjösätta tidigare på fredagen om man vill träningssegla, ta kontakt med HSS 
 
Lördag 8/10 



Kl 08.00 – 09.00 Registrering vid regattaexpeditionen, Klubbhuset 
Kl 09.15 Rorsmansmöte 

 Kl 10.30  Start första seglingen  
  

Söndag 9/10 
 Kl 10.00  Start första seglingen 

Prisutdelning kommer att ske i samband med båtupptagningen snarast efter 
sista seglingen 
 

6.2 7 kappseglingar är planerade. 
 
7. Kappseglingsområde 
7.1 Kappseglingarna genomförs utanför yttre piren. 
 
8. Banan 
8.1 Banan är en kryss-läns-bana. 
  
9. Poängberäkning 
9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar 

räknas samtliga. 
 
10. Priser  
10.1 1 pris per var femte deltagare 
 
Kontaktperson för Halmstads Segelsällskap: 
Mats Millbourn Tel 0705-83 44 82 och Ulf Bengtsson  0709-61 92 58, 035-12 49 25 
 
Boende 
 
När det gäller övernattning har vi fått ett bra pris på Scandic Hotel 500:- /natt för enkel rum och 600:-/natt 
för dubbel rum.  Vi har fått sju dubbel och ett enkelrum till detta pris. Måste bokas senast 15/9 och då uppger 
ni bokningskod 2.4 seglare. Tel 035-295 86 00 

Det finns möjlighet för frukost i klubbstugan på Lördag, Söndag. Pris 30:-/dag vill ni göra matpaket så blir  
priset 50:-/dag. 

Regattamiddag Lördag 150:- 
Om intresse finns så serveras det en enkel måltid fredag kväll. 

 

Välkomna till Halmstad. 


