
 
                                                                            

Inbjuder till Upplandscup 1 den 17 maj 2015 
 
Klasser: 

• Optimist	  yngre	  –	  max	  12	  år	  
• Optimist	  äldre	  –	  max	  13	  –	  15	  år	  
• E-‐Jolle	  
• Laser	  Radial	  
• Laser	  4,7	  
• 2-‐Krona	  
• Zoom	  8	  
• Om	  behov	  uppkommer	  kan	  annan	  klass	  tillkomma	   	   	  

 
1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. 
  
2. Villkor för att delta 
2.1 Se föreskrifter för Upplandscupen utfärdade av Upplands Seglarför-

bund. (Bilaga). 
  
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-

segla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- 
eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, un-
der eller efter tävlingen. 

 
3. Anmälan 
3.1 Anmälan ska göras senast 13/5 kl:12.00.   

Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsmans namn, ålder samt båttyp, 
segelnummer, klubb, e-post samt kontaktinformation till målsman. An-
mälan kan göras i anmälningsformulär som finns i anmälningspärmen i 
ESK vaktkur vid ungdomsbaracken eller per mail till Ragnar Jalakas, 
ragnar.jalakas@live.se  

3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas kontant vid registrering. 
 

4. Registrering  
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 17/5 kl:09.00 
 
5. Seglingsföreskrifter 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
6. Tidsprogram 
6.1 Registrering    08.30-09.30 
 Skepparmöte   09.30 



 Tid för första varningssignal 10.30 
 Ingen varningssignal efter kl. 15.00 
 
 4 kappseglingar är planerade. 

  
Lunchpaus i land efter två seglingar. (Medhavd matsäck). 
Prisutdelning sker efter seglingarnas slut. 
 

8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Ekoln utanför Skarholmen, Uppsala. 
  
11. Poängberäkning 
 
11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid 

tre eller färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
11.2 Poängberäkning i Upplandscup 
 Se Upplands Seglarförbunds föreskrifter § 8 Poängberäkning 
 
Välkomna 
 
Ekolns Segelklubb 
 
 
 


