
Inbjudan

RÅSS Höstregatta 2021

Datum: 2021-08-28

Plats: Rådasjön

Tävlingens nivå: Grön

Båtklass: Optimist C

Arrangör: Rådasjöns Segelsällskap

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med SSF:s nybörjarregler, 
”Gröna regler”.

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

1.3 Flytväst är obligatorisk.

1.4 Tävlande ska följa den lagstiftning och de föreskrifter och 
rekommendationer som utfärdats av regeringen och 
Folkhälsomyndigheten med anledning av Coronapandemin, samt de 
anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller 
kappseglingskommittén.

2. Villkor för att delta

2.1 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Seglaren ska vara medlem i en klubb ansluten till Svenska 
Seglarförbundet.

3. Anmälan och registrering

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast Onsdag 2021-08-25, 22:00

För att göra en anmälan via Sailarena krävs att seglaren har ett konto i 
Sailarena. Hur ni skapar ett Juniorkonto finns beskrivet på Sailarenas 
hemsida.

3.2 Anmälningsavgiften är 150 kronor och betalas i Sailarena i samband med
anmälan



3.3 Efteranmälan kan göras (utan extra avgift) senast Fredag 2021-08-27 
18:00

3.4 Efteranmälan kan också göras i samband med samlingen på lördagen 
men vi uppskattar om alla föranmäler sig.

3.5 Registrering ska göras i Sailarena mellan Fredag 14:00 och Lördag 
2021-08-28 09:00

4. Seglingsföreskrifter och information

4.1 Seglingsinstruktioner och annan officiell information kommer att finnas 
tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Sailarena.

5. Tidsprogram

5.1 27/8 14:00 – 28/8 09:00 Registrering på Sailarena
28/8 10:15 Samling med coach och seglingsledare

för genomgång av banan.
28/8 ca 11:00 Första start[

6. Genomförande

6.1 3 kappseglingar är planerade.

6.2 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

7. Kappseglingsområde och bana

7.1 Kappseglingarna genomförs på Rådasjön alldeles utanför bryggorna.

7.2 Banan är en triangelbana.

8. Poängberäkning

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

9. Priser

9.1 Pris till alla seglare.

Datum: 2021-08-14


