
6 JUNI 2015

KLASSISKA REGATTAN
LÅNGEDRAG

VÄLKOMMNA

Deltagande båtar kan vara byggda i trä eller plast.  Kapp seglingen 
kommer att ske under gemytliga och sällskapliga former, givetvis 
på gammalt hederligt sätt med startballong, Blue Peter och 
gammal startkanon. Banan är enkel och efter seglingen samlas vi 
till eftersnack med förtäring, som ingår i anmälningsavgiften. 

Inramningen står i centrum denna dag, inte själva tävlings
momentet. Kom och visa upp er båt vid bryggorna och titta 
på folklivet, seglingarna och andra fina båtar, även om ni inte 
kappseglar. 

Flera olika priser delas ut, bland annat ”Best in Show”, 
dvs pris till den besättning som är mest tidstypiskt klädd; 
äldsta båt; mest långväga båt m fl. Prisutdelning sker i 
samband med aftersail. 

Målet är att återskapa lite av den stämning som förr i tiden 
präglade ”Segling på Långedrag”, för både seglare och 
åskådare.

GKSS, i samarbete med LSS och SS Fram, inbjuder till den Klassiska  
Regattan i traditionsfylld miljö, med gamla båttyper i klassiska klasser, 
på Sveriges nationaldag lördag 6 juni 2015. 



1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna 
så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), med 
tids enlig anpassning av startförfarandet. 
1.2 Alla båtar i ovanstående klasser är välkomna att deltaga.  
Lämpligt handikappssystem utarbetas efter att anmälnings
tiden gått ut. Om 3 eller fler båtar av samma klass startar 
sker det i en egen klass. 
1.3 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20,  
föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

2. Villkor för att deltaga 
2.1 Ansvarig person ombord ska vara medlem av en klubb 
som är ansluten till sin nationella myndighet. 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.  
Varje person ombord skall bära personlig flytutrustning. 
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 görs på GKSS hemsida www.gkss.se under 
rubriken Kappsegling. Anmälan görs snarast, dock senast  
den 31 maj 2015. 
3.2 Anmälningsavgiften (= startavgiften) är 300 kr per båt  
och inkluderar hamburgare och dryck till besättningen.  
Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan.
Efter anmälan och betalning kan göras i samband med 
registreringen. 

4. Registrering 
Registrering görs på tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus 
mellan kl. 8.00 och 10.00 den 6 juni 2015.  

5. Seglingsföreskrifter 
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med  
registreringen 

6. Tidsprogram 
6.1 08.00 Expeditionen öppnar 
 08.00 Registrering och betalning 
 10.00 Registrering avslutas
 10.00 Flagghissning 
 10.30 Skepparmöte 
 12.00 Tid för första varningssignal 
  Eftersnack och aftersail.  
  Prisutdelning cirka 1 timma efter sista målgång 
6.2 Två kappseglingar är planerade. 

7. Genomförande 
7.1 Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna. 
7.2 Startförfarandet kommer att ske i enlighet med de 
seglingsföreskrifter som användes under 1960-talet,  
det vill säga med startballong, startkanon etc. 

8. Kappseglingsområde 
Kappseglingarna genomförs utanför Långedrag med start  
och målgång vid GKSS starttribun.  
Varje segling beräknas ta 60-90 minuter. 

9. Banan 
Banan är en ”gammaldags segling” runt märken utanför 
Långedrag. 

10. Poängberäkning 
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den  
avvikelsen att alla kappseglingar räknas. 

11. Priser 
Prisutdelning sker i samband med aftersail vid GKSS klubbhus. 

12. After-sail 
Efter seglingarna samlas deltagarna till aftersail vid GKSS 
klubbhus. 

Arrangör: GKSS i samarbete med LSS och SS Fram.
Besök gärna www.gkss.se/kappsegling för löpande information.

KLASSISKA REGATTAN PÅ LÅNGEDRAG LÖRDAG 6 JUNI 2015 
Båtar i följande traditionella klasser är inbjudna:  

• Drake • Andunge • Nordisk Folkbåt • Stjärnbåt • K 6 • Långedragsjulle  
• GKSS-eka • Koster • Segelkanot • Skärgårdskryssare och liknande klasser. 

Övrig information 
Vid behov av sjösättningsramp, lyftkran eller parkering för trailer kontakta  

GKSS hamnvärdar 0703-399 398 eller hamnvakten@gkss.se.
Då deltagande båtar ligger i hamn är det trevligt med ”flaggning över topp”.

Speaker kommer att kommentera seglingarna. För att få intressant och roligt underlag är vi mycket 
tacksamma om ni med e-post skickar information i form av text, bilder, kuriosa m m avseende 

deltagande båt/besättning m m i förväg. 
Eposta till peo@konsultpartner.se eller på telefon 0708-297 850 om eventuella frågor om regattan.

Frågor om seglingen kan ställas till Göran Ejdeling på telefon 0734-122 616. 


