
 

Inbjudan kappsegling  
Regionkval 2 för Optimistjolle region 2 & GP OK-jolle 
 
Datum: 2020 09 12 - 2020 09 13 
Arrangör: KBS 
 

1. Regler 
1.1 Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av regeringen och 

Folkhälsomyndigheten med anledning av viruset Covid-19-pandemin samt de anvisningar som ges av 

Svenska Seglarförbundet 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. 

 
1.2 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna såsom 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, vilken är elektronisk. www.sailarena.com 

 
1.3 All information från arrangören kommer att ske digitalt via www.sailarena.com vilket innebär att 

deltagare på regattan ej behöver besöka sekretariatet. 
 
1.4 KSR Appendix P (Särskilda procedurer för regel 42) ändras så att P 2.3 utgår och i rubrik till P 2.2 

ändras ”Andra straffet” till ”Andra och följande straff” och i text ändras ”för andra gången” till ”andra 

och ytterligare gånger”. 

 
1.5 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. 
 
2. Villkor för att delta 
2.1 Rorsman ska vara medlem av en klubb inom region 2 och som är ansluten till sin nationella 

myndighet och vara folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i 

Sverige. 
 
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Arrangören avsäger 

sig ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller 

efter regattan. 

 
2.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd mot 

nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 
2.5 Rorsman skall ha erlagt medlemsavgift till SOF för innevarande år. 

 
2.6 Båten är registrerad hos SSF och innehar giltigt mätcertifikat. (Se IODA klassregler för 

Optimist.).  

 
2.7 Rorsman måste uppfylla Folkhälsomyndighetens regler om att vara frisk för att få deltaga. Vid 

minst tecken på sjukdom, ska detta anmälas till arrangören och tävlande ska lämna tävlings- och 

landområdet. 

 
3. Anmälan 
3.1 Anmälan sker via Optimist respektive OK-jolle senast den 6 september. 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/kbs/kvarnvikenregattan6/
https://www.sailarena.com/sv/se/club/kbs/kvarnvikenregattan6/
https://www.svenskalag.se/kbs-jolle/formular/anmalan-regionkval-2-12-13-september-2020-kbs/5830
https://www.svenskalag.se/kbs-jolle/formular/anmalan-regionkval-2-12-13-september-2020-kbs/5831


 

 
3.2 Anmälningsavgiften är 400 kr för deltagande på Regionkval 2 och betalas i samband med 

anmälan. 
 
3.3 Efteranmälan kan ske till och med dagen före tävlingsdag 1 i mån av plats. Detta sker då genom att 

kontakta tävlingsarrangören. 
 
3.5 De tävlande kommer att delas upp i mindre grupper både på land och på sjön. Det är viktigt att 

hålla sig till anvisat område och återgå till detsamma efter seglingarna. Det som behövs för att 

genomföra seglingarna samt få information kommer att finnas inom respektive område där även en 

lokal värd finns för att hjälpa till med det praktiska. Allt för att minska antalet kontakter och säkra 

avstånd mellan individer.  
 
3.6 Tävlande får endast ha en medföljande stödperson utöver deltagande klubbs medföljande coach 

som vistas inom tävlingsområdet eller åskådarbåt inom tävlingsområdet. Stödperson registreras via 

rorsmansdeklaration digitalt. 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
4.1 Registrering som inkluderar rorsmansdeklaration ska göras elektroniskt för Optimist Länk senast 

torsdagen den 10 september. 
 
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.  

 
4.3 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. 
 
4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan tillstånd från kappseglingskommittén. 

Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. 

 
4.5 Under regattan kan arrangören komma att tillämpa specialrutiner för ut- och in-checkning på 

vattnet, enligt vad som i sådant fall kommer att anges i de kompletterande seglingsföreskrifterna. 

 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Hålltider 
Lördag den 12 september. 
Kl. 08:00 Senaste tid att efterregistrera sig elektroniskt 
Kl. 09:00 Coachmöte sker vid sjösättningsrampen IRS. 
Kl: 9:00 Rorsmansmöte tillhandahålls digitalt via länk på www.kbsjolle.se senast 9.00 lördag den 12 

september. 
Kl. 11:00 Första start Optimistjolle, se ett exempel nedan, som kan komma att ändras, 
15 minuter mellan starterna. 
Kl. ca 11:45 Första start OK-Jolle sker efter att andra fleet startat i optimistjolleklassen. 
Tid för sista startsignal 16.00 
 
Söndag den 13 september. 
Kl. 8:00 Eventuella nya fleet publiceras på den digitala anslagstavlan på Sailarena. 
Kl. 09:00 Coachmöte sker vid sjösättningsrampen IRS. 
Kl. 11:00 Första start Optimistjolle, se ett exempel nedan, som kan komma att ändras 
15 minuter mellan starterna. 
Kl. ca 11:45 Första start OK-Jolle sker efter att andra fleet startat i optimistjolleklassen. 
Tid för sista startsignal 16.00 
 

https://www.svenskalag.se/kbs-jolle/formular/rorsmansdeklaration-regionkval-kbs/5815
https://www.svenskalag.se/kbs-jolle-arrangemang2020/sida/66833/kvarnvikenregattan-2020


 

5.2 Schema för utsegling 
Sjösättning 1: 10:00 
Sjösättning 2: 10:15 
Sjösättning 3: 10:30 
Sjösättning OK-Jolle: 11:00 
 
5.3 Starten delas upp i olika fleet, så att max 50 seglare startar i samma startprocedur. Även ut- och 

insegling sker gruppvis. Nedan ges ett exempel. Exakt schema beslutas efter anmälningstidens slut. 
 
5.4 Eventuella priser delas ut i anslutning till kappsegling 

 
5.5 Åtta stycken kappseglingar är planerade 
 
6. Genomförande 
6.1 Kappseglingarna på Regionkval kommer att genomföras i Fleet som publiceras digitalt inför 

dagens seglingar. Fleeten seglar ut gruppvis och återvänder gruppvis till hamnen, med hänsyn till 

Covid-19. 
Vi framhåller vikten av att max 1 stödperson per seglar närvarar vid varje sjösättningsplats för att 

upprätthålla regel om sammankomster om max 50 personer.  
 
6.2 Rorsman blir tilldelad tid vid sjösättningsramp. Rorsman, utrustning och stödperson får endast 

vistas vid angiven ramp vid angiven tid, med hänsyn till Covid-19. 
 
7. Kappseglingsområde 
7.1 Kappseglingarna genomförs på Lambarfjärden. 
 

8. Banan 

8.1 Publiceras i komplettering av seglingsföreskrifterna snare. 

 
9. Protester och straff 
9.1 KSR Appendix P gäller. 
9.2 KSR Appendix T1 gäller. 
9.3 Direktdömning kan komma att ske på vattnet 
 

10. Poängberäkning 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 
 
10.2 Om grupperna har seglat olika många kappseglingar när ett sammanlagt resultat ska räknas ut så 

tas de senast genomförda kappseglingarna bort tills alla grupperna har lika många genomförda 

kappseglingar. 
 
10.3 Regattan kommer att ha en egen resultatlista. 

 
12. Regler för stödpersoner 
12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 
12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) samt 
parkera trailer enligt anvisningar från arrangören. Samtliga följebåtar och 
coachbåtar ingår i säkerhetsorganisationen. VHF bör därför finnas ombord. 

 
12.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för 
risk att bryta mot KSR 41. 

 



 

12.4 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 
50 meter eller på bansidan av begränsningsbojar. 
 
12.5 När någon klass eller fleet är i startsekvensen (från varningssignal till 
startsignal) får en stödperson inte vara närmare startlinjen och dess förlängning 
än 50 meter. 
 
12.6 En stödperson som framför båt skall iaktta försiktighet, så att vederbörande inte påverkar 
någon kappseglande båt (t.ex. med svall). 
 
12.7 När en stödperson agerar enligt KSR 1.1 gäller inte 12.3-12.7. 

 
12.8 En stödperson som är funktionär i kappseglingskommittén eller tekniska 
kommittén får bryta mot 12.1-12.7 i den utsträckning det behövs för att 
utföra funktionärsuppgifterna. 

 
12.9 En stödperson som visar tecken på sjukdom ska omgående avlägsna sig 
från tävlings- och landområdet, med hänsyn till Covid 19. 

 
Datum: 2020-08-26 
PL: Anna Karlsson, KBS 0708-977925 
TL Björn Weck, KBS 0703-991993  
SL Mikael Skoog, KBS 0735-250004 
Ass SL Charlotte Åkesson, KBS 0793-368793 

 

 

 

 

 

 

 


