
 

Upsala Segel Sällskap inbjuder till 
USS Regattan för 606, IF-båt,  

Neptunkryssare, Finnjolle och OK-Jolle 

samt  

Distriktsmästerskap för Neptunkryssare, IF-båt, 606 och Finnjolle 

den 10 - 11 juni 2017 

1. Regler 

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

            lingsreglerna (KSR) 2017-2020 och med Appendix S. 

             

1.2 Klassregler för respektive klass 606, IF-båt, Neptunkryssare, Finnjolle och OK-Jolle, denna 

inbjudan samt de seglingsföreskrifter som utfärdas gäller. 

 Undantag från klassreglerna i 606-klassen är att trackingelektronik tillåts. 
 

1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller 

inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den täv-

lande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flyt-

utrustning.  

Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan 

varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 

1.4 KSR 44.1 ändras till: En båt får ta ett envägsstraff när den kan ha brutit mot en regel i del 2 

             när den kappseglar. 

 

2.   Villkor för att delta 

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar ska varje tävlande (alla i besättningen) 

vara medlem i en klubb som är ansluten till SSF. Vid DM skall klubben tillhöra distriktet. 

 

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 arrange-

rande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut 

för i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 

2.4       Den person ombord som har ansvaret ska följa Svenska Seglarförbundets regler för täv-

lingslicens. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år. 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast 2017-06-09 på USS hemsida på Internet: http://www.uss.nu 

            eller på telefon 018-324693 och 018-360028. 

För 606 sker anmälan genom Sv. 606-förbundets hemsida. http://www.606-forbundet.se 

3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr för juniorbesättningar, 500 kr för 606, IF-båt och Neptunkrys-

sare samt 400 kr för Finnjolle och OK-Jolle. Avgiften erläggs kontant på tävlingsexpedition-

en. Undantag för 606-besättningar under 25 år som får startavgiften subventionerad av sitt 

klassförbund. 

 

4. Registrering 

 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i USS klubbhus senast kl. 9.30 den 10 juni. 

 

http://www.uss.nu/


5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6. Tidsprogram 

6.1 Fredag 9 juni  

            19.00 - 20.00               Sjösättning för 606 vid USS på Skarholmen 

     Sjösättning Neptunkryssare, ring Kjell Mattsson 070-5794345 

 Tävlingsexpeditionen öppen för ankomstanmälan och registrering 

     

Lördag 10 juni  

07.30 - 09.30  Sjösättning 606 vid USS på Skarholmen 

    Sjösättning för Finnjollar och OK-jollar vid Uppsala Kanotförening 

08.00 - 09.30 Tävlingsexpeditionen öppen för ankomstanmälan och registrering 

11.00   Varningssignal dagens första kappsegling.  

     Fyra kappseglingar är planerade. 

 Söndag 11 juni    

08.00 – 08.30  Tävlingsexpeditionen öppen   

10.00   Varningssignal dagens första kappsegling.  

    Tre kappseglingar är planerade 

                                     

Efter avslutade seglingar båda dagarna finns hamburgare med dryck att köpa. 

 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Ekoln i Norra Mälaren, söder om Uppsala. 

 

9. Banan 

9.1 Banan är en kryss-läns-bana med kryss-länsgate och kryssmålgång. 

 

10. Poängberäkning 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kapp-

seglingar räknas samtliga. 

 

10.2 Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som distriktsmästerskap. 

 

10. Priser 

10.1    USS vandringspris utdelas till 606, Neptunkryssare och Finnjolle. DM-plaketter utdelas till 

            rorsman och gastar. USS hederspriser utdelas till var tredje deltagande båt per klass. 

 

För information om husrum och annat av intresse i Uppsala gå till www.uss.nu 
 

Välkomna till Uppsala och Ekoln! 

Upsala Segel Sällskap 

2016-12-21 

 

http://www.uss.nu/

