
 

 

Inbjudan Regionkval 2 Optimist 2021 för region 4 
 

 
Datum:  4 - 5 september 2021  
Plats:  Lerberget 
Nivå:  Blå 
Klass:  Optimistjolle 
Arrangör:  Lerbergets Segelsällskap 

 
1. Regler 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
 
1.2 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott 

skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 

1.3 Tävlande ska följa den lagstiftning och de föreskrifter och rekommendationer som ut-
färdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin 
samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskommittén. 
En tävlande som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner 
lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel. 

 
2. Villkor för att delta 
2.1 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Rorsman ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. 
 
2.3 Rorsman är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) och har betalt medlemsav-

giften för innevarande år. 
 
2.4 Rorsman är anmäld och har betalt anmälningsavgift. 
 
2.5 Båten är registrerad hos SSF och innehar giltigt mätcertifikat (se IODA klassregler för 

Optimist). 
  
2.6 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arran-

gerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 
råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

  
3. Anmälan 
3.1 Anmälan skall göras senast Torsdagen den 2/9 kl 23.00 via formulär på Sailarena: 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/lerss/regionkval-optimist-region-4  
 

Efteranmälan kan göras genom mail till jollereglerss@gmail.com  
Efteranmälan accepteras i samband med registrering den 2021-09-04 fram till t.o.m. 
08:00. Efteranmälan görs mot en förhöjd avgift om + 100 kr.  

  



 

 

 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

Namn 
Segelnummer 
Klubb 
E-post 
Telefonnummer 
Kontaktperson 

 
3.3  Anmälningsavgift är 400 SEK och betalas i Sailarena i samband med anmälan.  
 
 Om avanmälan görs senast Torsdagen den 2/9 kl 23.00 eller om arrangören avisar en 

båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka med ev. avdrag för 
bankkostnader eller kostnader från SSF som inte Lerbergets Segelsällskap kan påverka. 

 
3.4  Av anmälningsavgiften går 90 kr till klassförbundet. 
 
4. Registrering och besiktning 
4.1 Registrering ska göras på regattadagen 4 september kl. 08.00 - 09.30 per mail till  

jollereglerss@gmail.com 

 Ifylld Rorsmansdeklaration bifogas till registreringsmailet.  

Digital rorsmansdeklaration kan hämtas via denna länk: 
www.svensksegling.se/globalassets/optimistjolleforbundet/dokument/diverse/rorsmansdeklaration-ifyllbar.pdf 

 

4.2 Rorsman ska kunna styrka klubbmedlemskap, medlemskap i SOF och båtens mätbrev. 

 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med 

reglerna samt funktion av säkerhetsutrustning. På vattnet kan kappseglings och/eller 
tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats 
för besiktning. 

 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseg-

lingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möj-
liga tillfälle. 

 
5. Seglingsföreskrifter och Information 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföre-

skrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den digi-
tala anslagstavlan( https://www.sailarena.com/sv/se/club/lerss/regionkval-optimist-
region-4)  

 
5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, starttider, 

säkerhet m.m. på VHF kanal 72. 
 
 



 

 

6. Tidsprogram 
6.1       Lördagen 4/9 

Kl. 08:30   Senast sjösättning av följebåt. 
Kl. 08:00 - 09:30 Registrering via mail 
Kl 09.30 Rorsmansmöte på hamnplan 
Kl. 10.55   Första planerade varningssignal 
Kl 17.00   Ingen varningssignal kommer ges efter 17.00 
 
Söndagen 5/9 
Kl. 09.55  Första planerade varningssignal 
15.00   Ingen varningssignal kommer ges efter 15.00 

 
Prisutdelning sker snarast efter sista segling och när ev. protester är  
avklarade.  

 
7. Genomförande 
7.1 Sex (6) kappseglingar är planerade 
 
7.2 Kappseglingen genomförs som en kappsegling i rak serie. 
    
8. Kappseglingsområde och bana 
8.1 Ban-område väster Lerbergets Hamn. 
 
8.2 Banan är en kryss-länsbana. 

 
9. Protester och straff 
9.1 KSR appendix P gäller med följande ändring, KSR P 2.3 utgår och att i KSR P 2.2 ändras 

”Andra” till ”Andra och därefter följande”.  

9.2.1  KSR appendix T1 gäller. 

9.2.2 En båt som avser att protestera måste snarast efter målgången meddela målfartyget eller 
kappseglingskommittén att den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. 
Detta ändrar KSR 61.1a. 

 

10. Poängberäkning 
10.1 KSR A5.3 gäller. 
 
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kapp-

seglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 
 
10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga 

och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort. 
 
 
11. Priser 
11.1 Ett pris på var femte i tid anmälda deltagare. 



 

 

 
11.2 Möjliga sponsorpriser 
 
 
Datum: 2021-08-09 
Namn: Mikael Nilsson 


