
Tour de Kvarken 2020 - 10.07.2020 
 
Arrangör: WaWe Sailing Academy rf i samarbete med Wasa Segelförening rf 

Tävlingsinbjudan  
 

1. Regler  
1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna. 
1.2 När texter på olika språk är motstridiga gäller den svenska texten. 
1.3 Regel 52 ändras så att användning av autopilot och elektriska vinschar är 
tillåtna.  
1.4 Användning av motor för laddning av batterierna är tillåtet, men all användning 
skall rapporteras till tävlingsledningen efter målgång.  

 

2. Reklam  
Det kan krävas att båtar bär av arrangören vald och tillhandahållen reklam.  

 

3. Behörighet och anmälan  
3.1 Regattan är öppen för alla båtar som har ett FinRating-tal enligt standardtabell 
eller har ett individuellt ikraftvarande FinRating certifikat.  
 
3.2 Deltagaravgiften är 20,00 € per båtlag. 
 
3.3 Anmälan görs till info@wawesailing.fi och bör innehålla: Båtmodell, skeppare, 
telefonnummer, besättningsuppgifter (namn), FinRating-tal samt nödkontakt på 
land och telefonnummer. 
 
3.4 Alla tävlar i samma klass. 
 
3.5 Max antal deltagande båtar är 15. 
 
3.6 Båten skall antingen  
a) vara besiktigad åtminstone i SBF:s besiktningsklass 3 och uppfylla de kraven eller  
b) Uppfylla World Sailing Offshore Special Regulations Category 3. Båten skall även 
även vara utrustad med en VHF eller handhållen VHF.  
 
3.8 Tävlingsarrangören gör besiktnings stickprov före och efter race. För ansökan 
om dispens för någon punkt kontakta tävlingsledningen.    
 

4. Programmet  
09.07 Skepparmöte vid WSF:s klubbhus (man kan även delta virtuellt) kl. 19.00 
10.07. Start kl 19.00  
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11.07 Bastu och After sail (om intresse finns kan även en regattamiddag ordnas). 
 

5. Mätningar  
Kontrollmätningar eller kontroll av utrustning kan göras när som helst före start 
och efter målgång.  

 

6. Tävlingsplatsen och banan  
6.1 Tävlingscentrum är WSF 
6.2 Start och målgång sker utanför piren vid WSF 
6.3 De olika banalternativen beskrivs i detalj i seglingsföreskrifterna.  
6.4 Den bana som seglas meddelas senast på skepparmötet 09.07.  
 

7. Seglingsföreskrifterna  
7.1 Seglingsföreskrifterna publiceras på www.wawesailing.fi senast 08.07.2020 
7.2 Registreringen görs via email till info@wawesailing.fi  

  

8. Uppföljning  
Båtarna skall registrera sig i eStela, som skall användas under hela tävlingen. Länk 
http://avomeripurjehtijat.org/2018/09/25/avomeripurjehtijat-goes-estela/ det 
kan ta ett par dagar att få identifieringsnyckeln.  
 

9. Kommunikation 
Kappseglingskommittén kan använda VHF för att sända information om 
kappseglingen till deltagarna.  

 

10. Priser  
Priser delas ut till de tre snabbaste båtarna på beräknad tid. 
 

11. Ansvarsfriskrivning  
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att 
kappsegla. Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller 
dödsfall som ägt rum i samband med eller före, under eller efter kappseglingen.  
 

12. Försäkring  
Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande ansvarsförsäkring.  

 

13. Tilläggsinformation  
Vid frågor kontakta info@wawesailing.fi eller Michael Wahlroos 0408494155. 
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