Inbjudan - Regionkval 2 Optimist 2021 för region 5
Datum:
Plats:
Nivå:
Båtklass:

4 – 5 september 2021
Gottskär
Blå
Optimistjolle

Arrangör:

Segelsällskapet Kaparen
Gottskärsvägen 180
439 94 Onsala

1.
1.1

Regler
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.

1.3

Seglare, stödpersoner och funktionärer skall följa FHM’s anvisningar för att
minska smittspridning. Känner man sig förkyld eller har andra symptom skall
man stanna hemma. Max en stödperson per seglare.

2.
2.1

Villkor för att delta
För att delta i Regionkval krävs att:
• Rorsman är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska
Seglarförbundet (SSF).
• Rorsman är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) och har
betalt medlemsavgift för innevarande år.
• Rorsman är anmäld och har betalt anmälningsavgift till
regionkvalsarrangören.
• Båten är registrerad hos SSF och innehar giltigt mätcertifikat. (Se IODA
klassregler för Optimist.).
• Rorsman deltar i Regionkval i den region som seglarens hemmaklubb
tillhör.
• Tävlande båt skall vara ansvarsförsäkrad

3.
3.1

Anmälan och betalning
Anmälan ska göras senast kl. 24.00 den 31:e augusti 2021 i Sailarena.
www.sailarena.com/sv/se/club/sska/regionkval-optimist-region-5
Efteranmälan kan accepteras mot förhöjd avgift.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om:
namn
segelnummer
klubb
mejladress och telefonnummer
kontaktperson

3.3

Anmälningsavgiften är 400kr och betalas i samband med anmälan.
Vid anmälan efter den 31:e augusti är avgiften 500 kr.
Om avanmälan görs senast tisdagen 2021-08-31 kl 24:00 eller om arrangören
avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka med
ev. avdrag för bankkostnader eller kostnader från SSF som inte SS Kaparen kan
påverka.

3.4

Av anmälningsavgiften går 90 kr till klassförbundet.

4.
4.1

Registrering och besiktning
Registrering av rorsman ska göras i www.sailarena.se senast 2021-09-04 kl
09:30

4.2

Rorsman ska kunna styrka klubbmedlemskap, medlemskap i SOF och båtens
mätbrev (inkl. rigg, segel, roder och centerbord samt godkänt flytprov)
Rorsmansdeklaration kan fyllas i via denna länk:
www.svensksegling.se/globalassets/optimistjolleforbundet/dokument/diverse/rors
mansdeklaration-ifyllbar.pdf
Eller kan skrivas ut och fyllas i för hand – se bilaga 1
Rorsmansdeklaration lämnas in till funktionär i SS Kaparens starttribun

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller
tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats
för besiktning.

5.
5.1

Seglingsföreskrifter och information
Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter
och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande
seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas
tillgängligt på den officiella anslagstavlan på
www.sailarena.com/sv/se/club/sska/regionkval-optimist-region-5

5.2

Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana,
starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72.

6.
6.1

Tidsprogram
Lördagen 4/9
09:30 Rorsmansmöte vid SS Kaparens startribun
10:55 Tidigaste tid för första varningssignal, planera för lunch på vattnet

6.2

Söndagen 5/9
09:55 Tidigaste tid för första varningssignal, planera för lunch på vattnet
14:55 Senaste tid för sista varningssignal
Prisutdelning så snart resultaten är klara.

7.
7.1

Genomförande
6 kappseglingar som är planerade

7.2

Kappseglingen genomförs som en kappsegling i rak serie. Seglarna kan komma
att uppdelas i fleet om seglingsledningen anser att det finns behov av det.

8.
8.1

Kappseglingsområde och bana
Kungsbackafjordens banområden, se bilaga 2

8.2

Banbeskrivning

Kryss/läns med målgång i lä om startfartyget, detta ändrar app S 7.2
Märken tas om babord FÖRUTOM MÄRKE 2A som tas om styrbord
Start – 1 – 1A – 2A eller 2B – 1-1A - 3 - Mål

9.
9.1

Protester och straff
KSR appendix P gäller men ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras
”andra” till ”andra och därefter följande”.

10. Poängberäkning
10.1 KSR A5.3 gäller.
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista
kappseglingen 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 SOF: s vandringspris Mini Optimisten
11.2 SS Kaparens priser till de 5 främsta
11.3 Pris till bästa tjej
11.4 Pris till bästa kille
11.5 Möjliga sponsorspriser
Datum: 2021-07-31

NSL Peter Söderberg

