
 
 

INBJUDAN till 
 

Bottenhavsregattan 
 och Wasa Segelförenings 135-års jubleums- 

seglingar 17-20.07.2013 
i Vasa 

 
 

 
ARRANGÖR 

Tävlingen arrangeras av Wasa Segelförening rf och tävlingscentrum är WSF:s 
klubbhamn. 

 
REGLER 

Vid tävlingen tillämpas regler så som de definieras i Kappseglingsreglerna 2013-2016 
och Bottenhavsseglarnas tävlingsreglemente. 
 
 

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN 
Tävlingen är öppen för alla båtar som har giltigt lys-tal enl. FIN-lystabellen eller ett LYS-
mätbrev och uppfyller kraven i klassreglerna.  

Båtar som uppfyller kraven kan anmäla sig senast 30.06.2013 via 
www.wasasegelforening.fi /wsf135.html/Anmälan Anmälningsavgiften är 30€ per dag 
och 70€ för hela regattan om anmälan gjorts före 31.5.2013 efter detta är priset 90€ för 
hela regattan. Anmälningsavgiften kan betalas till föreningens konto: Ålandsbanken 
660100-1191105.  IBAN FI 17 6601 0001 191105 eller på plats i samband med 
registrering i kansliet den 17.07.2013. 

Efteranmälningar kan ske 2 timmar före start med ett tillägg på 20€ per start. 
Efteranmälningarna inverkar inte på antalet priser. 

 

TÄVLINGSFORMAT 
Regattan består av tre delseglingar: 

1.Torsd. 17.7.2013. Havskappsegling ca 30 nml,  

2.Fred. 18.7.2013. Skärgårdskappsegling ca 15 nml. 

3.Lörd. 19.7. 2010. Två bankappseglingar ca 5 nml  
 

 



 
 
TIDTABELL 

Onsd.17.07.2013 klo14.00 - 18.00: Registrering i kansliet i WSFs Klubbhus  
Onsd.17.06.20113 klo 18.00   Skepparmöte i WSFs Klubbhus.  
Torsd.  18.07.2013 klo 10.00  Första start, Havskappsegling  
Fred. 19.07.2013 klo 9:00  Andra start, Skärgårdbana  
Lörd. 20.07.3013 klo 9:00   Tredje start, Bankappsegling 1  

Fjärde start, Bankappsegling 2  
15 min efter att sista båt i Bankappsegling 1 
gått i mål. 

 
 

SEGLINGSFÖRESKRIFTER 
  Seglingsföreskrifterna utdelas i samband med registreringen i kansliet. 
 

GRUPPER OCH KLASSER 
Klassindelning enligt BHS stadgar 

 

PRISER och BHS-plaketter 
Enligt BHS stadgar och nyttopriser 
 

ANSVAR 
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att kappsegla. 
Den arrangerande myndigheten påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador 
eller dödsfall som äger rum i samband med eller före, under eller efter tävlingen. 

 
FÖRSÄKRING 

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

ÖVRIGT 
 

 
Ytterligare information ger:  

 
John Erickson 
e-mail: john.erickson@finnvera.fi 
telefon: +358400 954 846 
 
Peter Fagerlund 
e-mail: peterf.wsf@live.com 
telefon: +358440 562 465 


