Inbjudan
6-timmars
Datum: 4 juni 2022
Plats: Start vid ESS klubbholme samt segling i valda delar av östra Mälaren.
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: Kölbåtar med SRS-tal
Arrangör: Enköpings Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs med regler enligt handledning Kappsegling på grön
nivå.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlingen gäller kölbåtar och den som är ansvarig ombord ska vara
medlem av en klubb som ska vara ansluten till Svenska Seglarförbundet.

3.

Anmälan och registrering

3.1

En båt ska anmälas för tävlingen till
kappsegling@enkopingssegelsallskap.se senast kl.18.00 den 3 juni.

3.2

Anmälningsavgiften är 200 kr och för medlemmar i ESS kommer
anmälningsavgiften på faktura. För övriga deltagare betalas 200 kr i
samband med anmälan till Swishnr 123 377 07 81

3.3

Före kappseglingen ska alla besättningar vara anmälda till
tävlingsledningen.

4.

Seglingsföreskrifter och information

4.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas
tillgängligt på den officiella anslagstavlan på
www.enkopingssegelsallskap.se/tavlingar

4.2

Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända
information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 77.

4.

Tidsprogram
Skepparmöte
Start
Målgång

09.00
10.00
16.00

6.

Genomförande

6.1

Seglingen går ut på att under 6 timmars oavbruten segling tillryggalägga
längsta möjliga distans och att inom den föreskrivna tiden över angiven
mållinje.

6.2

I seglingsföreskrifterna biläggs en punkttabell samt en banskiss. Där
finns ett antal punkter i Östra mälaren. Mellan närliggande punkter
definieras sträckor. Det står besättningarna fritt att välja sträckor att segla
under de 6 timmarna. Varje sträcka får dock bara räknas 2 gånger
oavsett riktning och målgången bör ske senast efter 6 timmar annars
sker avdrag på seglad distans.

7.

Kappseglingsområde och bana

7.1

Start och målgång sker utanför ESS Klubbholme.

8.

Priser

8.1

Priser delas ut till 1:a, 2:a och 3:e plats på ESS säsongsavslutning under
hösten.

Information
Ytterligare information så som behov av bryggplatser, parkering, osv maila
kappsegling@enkopingssegelsallskap.se. Vi planerar för en enkel After sail
med tilltugg på bryggan direkt efter att kappseglingarna avslutats.
ESS kappseglingskommittén Jonas Lindberg: 070-572 45 13

ESS-Hållbarhet
Mälaren är ett känsligt vattenområde och alla seglare, funktionärer och
besökare ansvarar för vårt vattens hälsa. Vi är engagerade i att begränsa våra
tävlingars negativa miljöpåverkan och vi förväntar oss att alla inblandade följer
nedanstående riktlinjer.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ta med din egen personliga återanvändbara vattenflaska.
Undvik plastpåsar eller engångsplaster. Ta med endast återanvändbara föremål som
tygväskor och matbehållare.
Vänligen avstå från att använda tvättmedel som kan påverka vattenkvaliteten negativt.
Förhindra havsavfall. Håll soporna säkra ombord så det inte blåser i vattnet. Allt avfall
ska kasseras i behållare iland.
Fyll på bränsletankar långsamt och använd absorberande dynor för att fånga droppar
och spill. Överfyll inte bränsletanken. Försök lämna tanken 10% tom för att bränslet ska
kunna expandera när brännmedlet värms.
Se till att din motor är väl underhållen för att undvika olja eller bränsleläckage.
Minska bränsleförbrukningen genom att stänga av din motor när det är
säkert att göra det, förankra istället för tomgång och minska
hastigheterna i stadig takt.

