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Inbjudan Opti 11 – 2021 - Bjärred 

Datum: 13-15 Augusti 2021  
Plats: Bjärred, Skåne 
Tävlingens nivå: Blå 
Båtklass: Optimistjolle 
Arrangör: SOF – Svenska Optimistjolleförbundet 
 
 
1 Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter. 
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. 
 

2 Villkor för att delta 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
2.2  Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem i en 

klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet. 
2.3 Den som är ansvarig ombord skall vara medlem i Svenska Optimistjolleförbundet och 

ha betalt medlemsavgiften innevarande år. 
2.4 Denna inbjudan baseras på det regelverk och riktlinjer avseende Corona-pandemin 

som förväntas gälla vid tävlingens genomförande. Det maximala antalet deltagare kan 
komma att begränsas om arrangören bedömer att så krävs, tex pga SSF’s Corona 
riktlinjer eller myndigheters anvisningar. 
 

3 Anmälan 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 8 augusti 2021. 
3.2 Anmälningsavgiften är 800 kronor Sailarena i samband med anmälan.  

 
4  Registrering och besiktning 
4.1 Registrering av seglare skall göras på plats i Bjärred från torsdag 12:e augusti mellan 

kl 16.00-20.00 eller fredag mellan 10.00-11.30 
4.2 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende 

överensstämmelse med reglerna 
 

5 Seglingsföreskrifter och information 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och 

kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och 
annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlan vid 
klubbhuset BOJK 

 
 
 
 



 
 

 

Sida 2 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 Tidsprogram 
 
Tordag 12 augusti 

 16.00–20.00 ankomst och registrering 
 
Fredag 13 augusti 
  
   10.00-11.30 Ankomst och registrering 

11:30  Rorsmansmöte  
12.00  Coacherna har genomgång med seglarna 
13:30  Planerad tid för första varningssignal 

 
Lördag 14 augusti  

10.00 Coacherna har genomgång med seglarna 
11:00  Planerad tid för första varningssignal 
 

Söndag 15 augusti  
10.00  Coacherna har genomgång med seglarna 
11:00  Planerad tid för första varningssignal 
15.00  Ingen varningssignal efter denna tid 
 
Snarast: Prisutdelning 
 

 
7 Kappseglingsområde och bana 
7.1 Landbasen för seglingarna är i hamnen i BOJK. Adressen är Strandvägen 5 Bjärred. 
7.2 Kappseglingarna genomförs i vattnet utanför hamnen Bjärred BOJK. 
7.3 Banan är en trapetsbana med ytterloop. 

 
8 Protester och straff 
8.1 Hänvisar vill 5.6 i seglingsföreskrifterna 

Det kommer att finnas tre särskilt utsedda hjälpcoacher på banan. Hjälpcoacherna tillåts 

hjälpa de deltagare som behöver hjälp. Dessa identifieras genom gula västar utanpå flytvästen. 

Detta ändrar KSR 41. 

Hjälpcoacherna är även observatörer utsedda av protestkommittén och kan dela ut straff för 

brott mot regler i KSR del 2, KSR 31 och KSR 42 men ej KSR 14. Straff utdelas till en båt 

genom att observatören ger en ljudsignal, pekar på båten med en gul flagga och ropar 

segelnumret. Straffet är ett tvåsvängsstraff enligt KSR 44.2. Observatörerna kommer ge båten 

tid att ta straffet själv i enlighet med KSR 2 innan straff utdelas. 
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9 Poängberäkning 
9.1 Poängberäkning enligt appendix A. 

 
10 Priser 
10.1 Priser delas ut till de 10 första deltagarna samt lottpriser och t-shirts till alla deltagare 
10.2 - 

 
 
Datum: 2021-07-23 
 


