Ver 2019

Ankomstinformation 2019
Alla formella dokument finns på http://www.seapilot2star.se/ >Dokument > Formella dokument

Seglingsföreskrift, Deltagarförteckning, Säkerhetsplan, dessa kommer inte att delas ut vid

ankomstregistreringen.
Rorsmansförklaringen bör av logistiska skäl vara ifylld vid ankomst.
Kontroll av säkerhetsutrustning och ankomstregistrering (2 separata aktiviteter) krävs för start.
Alla båtar som deltar för första gången kommer att kontrolleras, övriga stickprov.
Båtar som skall kontrolleras meddelas via SMS/Regattaexpedition, kontrollanterna kommer till dessa båtar.
Cheklistor för egenkontroll och stuvningsplan finns på http://www.seapilot2star.se/ >Dokument > Diverse
dokument.
Vänligen kontrollera att ert mmsi-nr, VHF-anrop samt SRS-tal är korrekta på deltagarlistan
(se www.seapilot2star.se under anmälda).
OXSS kommer att kontrollera och uppdatera SRS-talen för slutlig gruppering.
Avgift för ej återlämnad nummerlapp är 500 kr.
Matbeställning för middag och matlådor är öppen tom 19 maj och görs på
http://www.oxss.nu/seapilot/z2019/anmalan/matbest_19_i.php
Efter målgång i Oxelösund bjuds deltagarna på Pytt, Öl och Bastu.
Positioner/Leaderboard från Sailracetoday.
Deltagare ligger gratis i hamnarna lördag-söndag (obs privata platser Pos 9 regattaexpeditionen har en lista med lediga
platser) kan tillfälligt användas i Östersviken. Observera att bomlängder/bredder varierar. Skada på brygga/bom pga
felaktig användning av för liten plats kan rendera till ersättningskrav.
Kommunens Gästhamn (pos 2) är öppen för deltagarna. OXSS har en buss samt privata bilar för transport. Se nedan.

Tidsprogram:
Lördagen den

25 maj

16:00 - 20:00

Registrering, säkerhetskontroll

Söndagen den

26 maj

Måndagen den

27 maj

Tisdagen
Onsdagen

28 maj
29 maj

12:00 - 20:00
19:00
19:30
21:00 (ca)
06:00 - 09:00
07:55 (*)
07:55 (*)
07:55 (*)

Registrering, säkerhetskontroll
Skepparmöte
Middag
Utdelning av beställda matlådor
Frukost
Etapp 1 Varningssignal 1:a start
Etapp 2 Varningssignal 1:a start
Etapp 3 Varningssignal 1:a start

* 1:a start: beroende på vädersituation kan starten ske tidigare dock tidigast kl 07:00.
Detta anslås senast kl. 21:00 dagen innan de träder i kraft.
Information: Se www.seapilot2star.se

1.

OXSS/Regattaexpediton
Busstransporter Gästhamnen-OXSS (söndag)
Transporter övrig tid
Hamnfrågor

2.

Kommunens gästhamn (toatömning vid piren utanför bränslestationen).
Kustbostäders kundtjänst
0155-388 50 eller 070-567 37 90

3.

Restaurant Läget + Bränslestation : http://www.restaurangmenyer.se/restaurang-laget
Öppet för tankning tors 31 maj 08-23 övrig tid meddelas via tel. 070-6660303 (Johan)

4.

Restaurant Sailor: http://sailorkickis.se/
Gästhamn http://www.femoregasthamn.com/

5.

Oxelösunds Båtvarv:

6.

Oxelösunds Båt&Motor: http://oxbom.se/

0155-430330
070-3079154
0155-430330
070-5349830

(OXSS)
(Gunnar)
(OXSS)
(Ulf)

0155-31792, 070-2134061
070-213 40 66

http://www.oxelosundsvarv.se/ 0155-308 27
0155-31900
7. Kontrollbrygga

6

2, 3

8. Start och Mållinje
9. Privata båtplatser
10

10. Gång o cykelväg
4, 7
5

8

9
1
500 m

