Inbjudan
Tävling:

Askrike Opti Meet Optimist blå/röd/svart
Lokal träningsregatta för optimist blå/röd/svart

Datum:

Söndag 20 september 2020

Arrangörer: StSF (Stockholms Seglarförbund)
LiJS (Lidingö Jolleseglare)

1.

Regler

1.1

Direktdömning kan komma att tillämpas. Domarnas beslut på vattnet får inte överklagas.

1.2

Flytväst är obligatorisk.

2.

Villkor för att delta

2.1

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

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 regattan.

2.3

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd
mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt

2.5

Antalet båtar som sjösätter från respektive hamn LiJS på Bosön och Askrike Segelsällskaps
pir är begränsat till 25. Vid behov kan antal hamnar komma att utökas. Vilka seglare som
skall till vilken hamn kommer att meddelas senast tisdagen den 15/9. De som vill får även
utgå från KSSS Ranängen. För planeringens skull, ber vi alla att anmäla sig i god tid (hur
många hamnar behövs, nycklar lånas till toaletter och bommar etc). Dessa begränsningar gäller för att begränsa risken för smittspridning av covid-19.
Askrike SS har båtupptagning samtidigt, vi ber föräldrar efter avlastning av jollar att parkera
längre upp längs på Askrikevägen (i backen eller ovanför backen). Parkeringsplatserna utanför klubbens grindar är i första hand för klubbmedlemmar som skall ta upp eller tömma sina
båtar.

2.6

Deltagare och stödpersoner ska följa de personliga råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har gett ut för att begränsa risken för smittspridning. Max en stödperson på hamnplan
per barn plus en coach per klubb (man kan ha flera coacher om föräldrar byts mot coach som
stödperson eller de är på vattnet).

2.7

Regattan riktar sig till Blå/Röd/Svart träningsgrupper. De Blåa seglarna vill vi dock göra uppmärksamma på att Solna kör Lilla Banan samma dag, fundera på vilken regatta som passar er
bäst

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2020-09-15 via länk som publiceras på StSF eller LiJS respektive
hemsidor.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, födelseår, segelnummer, klubb, sjösättningsplats
och mobilnummer till anhörig.

3.3

Anmälningsavgiften är 100 SEK och betalas genom Swish i samband med registrering på regattadagen (Swish nr. 123 54 309 39, märk betalningen ”Opti Meet efternamn”).

3.4

Efteranmälan är möjlig fram till och med registrering och kostar då 200 SEK. Pga av Corona
förbehåller sig StSF och klubben att stänga efteranmälan när max 50 deltagare är uppnått.

4.

Registrering

4.1

Registrering görs hos LiJS på Bosön eller på Askrike Segelsällskaps pir.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
09:30-10:00
10:10
11:00
16:00

Registrering
Genomgång
Tid för första start
Tid för sista start

5.2

4 stycken kappseglingar är planerade.

6.

Genomförande

6.1

Deltagarna möts på vattnet på Askrikefjärden. Huvudcoacherna kommer även agera domare
under seglingarna.

6.2

Lunch på vattnet.

6.3

Ombyte sker utomhus.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Askrikefjärden (troligtvis mellan Grönstaviken, Bosön och
Storholmen), dvs vi kommer att hålla oss på ”Ranängen sidan” om Bosön om någon vill utgå
från KSSS Ranängen, ca: 2,5 nm från Ranängen. Eventuellt kan vi även gå ut på Stora Värtan
om vindarna skulle kräva det.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-länsbana. Banan kommer beskrivas i samband med genomgången.

9.

Poängberäkning

9.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga. Resultaten anslås digitalt.

9.2

Träningsregattan ingår i en serie av träningsregattor under namnet ”Opti Meet” som arrangeras i Stockholmsdistriktet under 2020. Stockholms Seglarförbund kommer att sammanställa
att totalresultat för serien efter samma principer som tillämpats för Gill Stockholm Cup. I serien Optimeets 2020 har genomförts fyra deltävlingar om 16 race varav 4 delseglingsresultat
får strykas. Detta blir den femte och sista deltävlingen. Om serien når 20 race får fem delseglingsresultat strykas, i annat fall fyra delseglingsresultat strykas i den slutliga serien.

10.

Priser

10.1

Pokal till var tredje i rött tid anmäld deltagare. Nyttopriser lottas ut. Prisutdelning kommer att
bli som på SM, barn från övriga landbaser sitter i motorbåtar på vattnet.

11.

Regler för stödpersoner

11.1

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

11.2

Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt
anvisningar från arrangören.
- Sjösättning av ribbar sker bäst på Piren vid Askrike

11.3

Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 (angående säkerhet, ärlig segling och nedskräpning).

Datum: 2020-09-04
Namn: Anders Wennberg
Välkomna till en trevlig dag på Askrikefjärden!

