Inbjudan Coming Stars Junior SM 2022
Datum:
Plats:
Tävlingens nivå:
Båtklass:

18-20 juni 2022
Jollekappseglarna Västerås, Framnäs
Blå
Optimistjolleklassen Coming Stars

Målet med Coming Stars på JSM 2022 är att locka så många som möjligt att
tycka om segling som idrott och att deltagarna fortsätter med kappsegling efter
eventet. Vi vill ge seglaren möjlighet att träna och tävla för framtida segrar i en
lugnare och mindre stressig miljö än vad som kan förekomma på den stora
optimistjollebanan. Deltagarna i Coming Stars kommer att mötas av ett antal
erfarna tränare och coacher som hjälper seglarna på vattnet att förbereda sig
inför, under och efter varje kappsegling. Deltagarna ska självständigt (gärna
med hjälp av föräldrar/stödpersoner utanför arrangörens ansvar) kunna
sjösätta och hantera sin båt i rådande väderlek.
Coacherna kommer dag för dag att bestämma lämpligt format för dagen
anpassat efter deltagarnas kunskaper och väderförutsättningarna.
Utgångspunkten är att det ska bli mycket segling för alla deltagare och att varje
dag avslutas med en samling där priser för dagens prestationer delas ut.
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Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S,
Standardseglingsföreskrifter
Alla båtar/deltagare kan komma att föra reklam tillhandahållen av
arrangören
När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder
som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt
Villkor för att delta
Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad
Tävlingen gäller Optimistjolleklassen Coming Stars
Deltagaren är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska
Seglarförbundet (SSF)
Deltagaren är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) och har
betalat medlemsavgift för innevarande år
En tävlande skall vara född 2007 eller senare
Anmälan
Anmälan ska göras i Sailarena senast den 22 maj
Anmälningsavgiften är 800kr för och avgiften betalas i Sailarena i
samband med anmälan. Om avanmälan görs senast den 22 maj eller
om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att
betalas tillbaka minus administrativa kostnader (50kr)
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3.3

Sen anmälan är möjlig fram till och med fredag den 17 juni kl.16.00 mot
en förhöjd avgift av 300 kr per person (1100kr).

4.
4.1

Registrering och besiktning
Registrering/ankomstanmälan ska göras senast den 18 juni kl. 12.00.
Exakta instruktioner kommer att anslås på den officiella anslagstavlan
senast den 10 juni
Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap
Deltagarens sjösättningsvagn ska vara uppmärkt med samma
segelnummer som deltagaren har i seglet. Detaljerade instruktioner
kommer att finnas tillgängliga på Officiella anslagstavlan senast den 10
juni

4.2
4.3

5.
5.1

5.2

6.
6.1

Seglingsföreskrifter och information
Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas
tillgänglig på den officiella anslagstavlan från och med den 10 juni
https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/JuniorSM/Anslagstavla/
Coacher och kappseglingskommittéen kommer när det är möjligt och
lämpligt att sända information om bana, starttider, säkerhet m.m. på
VHF. Alla registrerade säkerhetsbåtar förväntas ha VHF ombord. Se
officiella anslagstavlan för detaljer
Tidsprogram
Fredag 17 juni
16.00
Området öppnar. Coach och/eller Klassförbundsrepresentant
finns på plats och välkomnar
ca. 20.00 Race Office stänger
Lördag 18 juni
08.00
Området öppnar
12.00
Registreringen stänger
13.00
Samling med coacherna
ca 13.30 Sjösättning för första seglinspasset
ca 18.00 Avslutande coachsamling
Söndag 19 juni
08.00
Området öppnar
10.00
Samling med Coacherna
ca 10.30 Sjösättning för första seglinspasset för dagen
Avslutande coachsamling sker efter avslutade seglingar
Måndag 20 juni
08.00
Området öppnar
09.30
Samling med Coacherna
ca 10.00 Sjösättning för första seglinspasset för dagen
Avslutande coachsamling sker efter avslutade seglingar

7.
7.1
7.2

Genomförande
Varje dag kommer att bestå av två block med en mellanliggande paus
för lite mat. Pausen kommer normalt att ske på vattnet
Deltagarna kan komma att delas in i grupper enligt coachernas
instruktioner
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7.3

Antalet kappseglingar per grupp och dag anpassas efter
väderförhållandena och seglarnas erfarenhet

8.
8.1

Kappseglingsområde och bana
Seglingarna kommer att ske på Västerås Inre fjärd precis utanför JKVs
Hamnområde. Området är Jollekappseglarna Västerås normala
träningsområde och man ska som gästande båt veta om att det är
relativt grunt ca1,6-2,2m djup och att det i norr finns ett område med
enstaka stenar som är omarkerade. Mer detaljer kommer att ges av
coacherna innan vi går på vattnet.

8.2

Format på bana kommer att gås igenom på samlingarna dag för dag och
anpassas efter förutsättningarna

9.
9.1

Protester och straff
Eventuella protester och straff kommer att hanteras av coacherna i
lärande syfte

10.
10.1
10.2
10.3

Priser
Någon typ av minne till alla deltagare
”Spik-pris” efter varje dags genomförda seglingar
”Dagens toppen”
Dagens toppen delas ut till en eller flera seglare som på något sätt
utmärkt sig positivt under dagen inom något av dessa områden:
• Vilja att utvecklas
• Gott kamratskap
• Gott sjömanskap
• Fair play
10.4 Härutöver utlottas ett större antal varupriser till deltagarna i JSM 2022

Datum: 1 februari 2022
Ansvarig Tävlingsledare Patrik Björklund 073-7656275
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