Till deltagarna i Gullviverallyt 2018, 10 - 13 maj
Du hälsas hjärtligt välkommen till Gullviverallyt 2018!
Hämta och skriv ut följande dokument från hemsidan:
Program
Deltagarförteckning
Seglingsföreskrifter
Skepparförsäkran
När skall jag starta och Respittabell
Banbeskrivning och skisser över planerade start och målplatser
Precis som förra året genomför vi barnens skepparmöte kl. 08.30 vid dansbanan på
Getfoten. Uppgifter för att finnas med på en barnens deltagarlista lämnas via
Skepparförsäkran.
Du som deltar i Gullviverallyt deltar automatiskt i Svenska Seglarförbundets "SRS Nationell
Ranking". Det är kombinationen båt och ansvarig skeppare (den som står i
deltagarlistorna) som deltar. Rankingen uppdateras vid fyra tillfällen, 31 maj, 5 juli, 23 aug
och 7 sep under säsongen innan slutresultatet fastställs den 30 september 2018.
För deltagare i Gullviverallyt ingår hamnavgifter på Getfoten och Lökholmen, men inte el.
På onsdagskvällen är restaurangen på Getfoten öppen och serverar god mat och dryck.
Toalett finns i alla de hamnar vi besöker. Sopor tar var och en med sig tillbaka till sin
hemmahamn med undantag av möjlighet av att lämna sopor på Lökholmen.
Tvingas du avbryta någon delsegling eller inte kommer till start i någon etapp måste du
meddela målfartyget det på SMS 070-9690888. Måste du lämna återbud helt och hållet
och inte kommer till start alls så meddela tävlingsledningen.
I händelse av olycka
Anropa på VHF kanal 16 och be att få tala med Sweden Rescue, ange
1. Olyckans art
2. Er position
Du kan även ringa 112 och begära sjöräddningen
Tävlingsledaren ska informeras på 070-636 6888
Alla deltagande båtar ses som säkerhetsbåtar, men du ska bara assistera annan båt om du
inte sätter din egen besättning eller båt i fara.
Har Du möjlighet att bidra som sponsor med priser, är vi mycket tacksamma. Du som varit
med vet att alla prylar uppskattas mycket. Hör av Dig till vår prisansvarige Christoph Vejde
tfn. 070-676 05 67 eller e-post: christoph@gullviverallyt.se.
På vår hemsida, kommer all denna information att finnas samt efterhand uppdaterade
startlistor fram till onsdag morgon. Adressen är www.gullviverallyt.se
Med vänlig seglarhälsning
Kristina Tidner
Tävlingsledare
070-6366888
stina@gullviverallyt.se
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