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INBJUDAN
Kappsegling: JSM 2020 och GP3 för Zoom8
Klasser: Zoom8 killar och Zoom8 tjejer
Datum: 2020-09-26 till 2020-09-27
Arrangör: Råå Jolleklubb
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Regler
Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella
anslagstavlan on-line.
Alla båtar och/eller seglare kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.
Villkor för att delta
a) Tävlande skall vara födda år 2000 eller senare.
b) Internationellt deltagande tillåts inte med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer
för riskbedömning vid evenemang i samband med covid-19.
c) För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing
Regulation 19, vilket bland annat innebär att varje tävlande skall vara medlem av en klubb ansluten till
sin nationella myndighet.
d) Titeln Svensk Juniormästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har
varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Om regattan
vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.
e) Notera att klassreglerna anger att minst en person i varje besättning skall vara medlem i sitt nationella
klassförbund.
Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
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.
När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten
med anledning av covid-19 samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet och/eller kappseglingskommittén. En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.
Anmälan
Anmälan ska göras senast 2020-09-14 via Sailarena.
Anmälan ska innehålla uppgifter som anmälningsformuläret kräver.
Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas genom via Sailarena. Anmälningsavgiften inkluderar 50 kr i förbundsavgift till Svenska Zoom8förbundet samt 50 kr i tävlingsavgift till Svenska Seglarförbundet.
Efteranmälan kan göras fram till och med 2020-09-24 mot en tilläggsavgift om 100 kr. Inga anmälningar
accepteras efter kl. 23:59 den 2020-09-24.
Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 09:30 den 2020-09-26.
Komplett ifylld rorsmansdeklaration skall lämnas in vid registreringen. Deklarationsblanketten kan laddas
ner här: Rorsmansdeklaration Zoom8.
Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna
verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.
En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet
kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven
plats för besiktning.
Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.
En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.
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Tidsprogram
Program
Besiktning, säkerhetskontroll ........................... 2020-09-26 08:00 till 09:30
Registrering ...................................................... 2020-09-26 08:00 till 09:30
Skepparmöte ...................................................................................... Utgår
Coachmöte ...................................................................... 2020-09-26 09:40
Coachmöte ...................................................................... 2020-09-27 08:40
Tid för första varningssignal ............................................ 2020-09-26 10:55
Tid för första varningssignal ............................................ 2020-09-27 09:55
Allmän prisutdelning .......................................................................... Utgår
Individuell prisutdelning ........................................ Efter överenskommelse
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Nio kappseglingar är planerade. Max fem på en dag.
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Genomförande
Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. Vid fler än 50 startande kommer gruppindelning att ske.
Regattan ingår i GP-serien för Zoom8 och då räknas den totala placeringen bland både killar och tjejer.
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Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs i Öresund, omedelbart utanför Råå hamn.
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Banan
Banan är en kryss-länsbana

9.
9.1

Protester och straff
KSR Appendix P gäller med följande ändring: KSR P.2.3 utgår och i KSR P.2.2 ändras ”Andra straffet” till
”Andra straffet och följande straff” och ”andra gången” ändras till ”andra gången och ytterligare gånger”.
KSR Appendix T1 gäller.
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Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas
samtliga.
Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.
Priser
RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.21 till individuell Svensk
Juniormästare och de tävlandes klubb samt i miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande.
Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som
uppfyller kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.21 utdelas RF-tecken i silver respektive brons. Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två
distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.
Utöver mästerskapsplaketterna delas ett pris ut per fem båtar anmälda enligt 3.1.
Regler för stödpersoner
Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.
Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.
Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.
Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen
agerar enligt KSR 1.1.
/Niklas Nordén 2020-08-19

För mer info se www.rjk.net

