Program för Gullviverallyt 10 – 13 maj 2018
Arrangörer: Viggbyholms Segelsällskap (VhSS) och Näsbyvikens Båtsällskap (NBS)
Medarrangör: Segelsällskapet Brunnsviken. (SSB)
Familjevänlig eskaderkappsegling i fyra dagsetapper:
Torsdag
Skepparmöte 09.00 (Obs tiden!) på Getfoten. (Barnens skepparmöte kl. 08.30).
Segling till NBS klubbholme Gränholmen. Skepparmöte med prisutdelning kl 19.00
Fredag
Segling från Gränholmen till Lökholmen. Skepparmöte med prisutdelning
kl 19.00.
Lördag
Segling från Lökholmen till Biskopsö (alternativt Bullerö). Skepparmöte med
prisutdelning kl 18.00 med efterföljande räkfrossa på berget.
Söndag
Segling från Biskopsö (alternativt Bullerö) till slutmål vid Ingaröfjärden
Beräknade tider för kl K som startprogrammet bygger på (se”När skall jag starta?”) är
alla dagar 10.00.
Tävlingsledare:
Seglingsledare:
Kappseglingskommité:
Prisansvarig:

Matansvarig:
IT-ansvarig:
Barnfrågor:
Startfartyg:
Målfartyg:
Hamnvärdar:
Getfoten
Gränholmen
Lökholmen

Kristina Tidner 070-6366888
(Tucana)
Johan Tuvstedt 073-3347907
(Xiao)
Kristina Tidner (ordf.), Johan Tuvstedt och Magnus Larsson
Christoph Vejde
(Xanté)
Kåre Larsson och Gisela Lindner
(Action)
Jan Komorowski
(Serenity)
Magnus Larsson
(Tucana)
Gunnar Tidner
(Dionysos)
Lotta Tuvstedt
(Xiao)
Olle & Therese Hermanson 0733-580585 (Grand Banks 36 Therapy)
Magnus Winqvist 070-9690888
(Anytec 860 SolvikII)
Fred Åkerman
(Wind Trapper)
Ulf Larsson
(Talisker)
Kenneth Höglund/Björn Erixson
(Team HoEx)

Protestkommitén utses bland deltagarna.
Rallyexpeditionen är öppen på Getfoten, torsdag den 10 maj, kl 08.00-08.45 där ni hämtar de
gul/gröna plastbanden. Därefter finns rallyexpeditionen ombord på Tucana (som öppnas efter
skepparmötet). Gullviverallyts VHF kanal är 72.
OBS! Varje skeppare skall fylla i Skepparförsäkran som vi behöver senast 7 maj. Ni kan antingen
fylla i den genom ett webbformulär (rekommenderas) eller alternativ inskannad påskriven till
stina@gullviverallyt.se .
Svarslappar på barnens tävling skall inlämnas till båten Xiao senast en timme efter målgång.
Prisutdelning: Efter varje dagsetapp sker en prisutdelning med i huvudsak nyttopriser, där samtliga
båtar räknas tillsammans oavsett klass och ordning i mål är avgörande.
För den totala seglingen äger prisutdelning rum torsdagen den 17 maj kl. 18.30 i Segelsällskapet
Brunnsvikens klubblokal. Slutplaceringen i Gullviverallyt avgörs i första hand av summan av varje
etapps korrigerade placering och i andra hand av den totala korrigerade seglade tiden. För att få
fram varje deletapps korrigerade placering multipliceras faktisk seglad tid med det fullständiga SRStalet med tre decimaler. Ingen delsegling räknas bort.
Priser tilldelas första tredjedelen enligt antalet anmälda båtar per klass.
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