
	 	 	
	

	 	 	
	

Inbjudan Torsbyregattan Opti Meet Lilla banan på Värmdö 2020 
 

Tävling:  Torsbyregattan Opti Meet Lilla banan på Värmdö 

Datum:  Lördag 12 september 2020 

Arrangör: Värmdö jolleseglare 

 

1.  Regler  

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med SSF:s nybörjarregler 2013, ”Gröna Regler”. 

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

1.3  Flytväst är obligatorisk.  

1.4  Om vattentemperaturen understiger 14°C är våtdräkt eller torrdräkt obligatoriskt.  

 

2.  Villkor för att delta  

2.1  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.  

2.3  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 tävlingen.  

 

3.  Anmälan  

3.1  Anmälan ska göras senast 2020-09-11 på https://www.sailarena.com/sv/se/club/vjs/-
torsbyregattan-gill-stockholm-cup-2020/  

3.2  Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas online i samband med anmälan. Seglare som är 
medlemmar i Värmdö jolleseglare betalar ingen anmälningsavgift. 

3.3  Anmälan är begränsad till 25 deltagare.  

 

4.  Registrering  

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2020-09-12 kl. 09:00. 
Tävlingsexpeditionen ligger utanför den röda villan på Mörtnäsvägen 20.  

 

5.  Seglingsföreskrifter  

5.1  Seglingsföreskrifterna läggs ut på Sailarena samt lämnas ut i samband med registreringen. 

 

6.  Tidsprogram  

6.1  Program  

08:00-09:00  Registrering, besiktning, säkerhetskontroll  

09:10  Informationsmöte  

10:00  Tidigaste tid för första varningssignal  

12:30  Senaste tid för sista varningssignal  

Prisutdelning snarast efter genomförda seglingar  

6.2  4 korta kappseglingar är planerade.  

 



	 	 	
	

	 	 	
	

7.  Kappseglingsområde  

7.1  Kappseglingarna genomförs på Torsbyfjärden utanför Mörtnäs. 

 

8.  Banan  

8.1  Banan är en kryss-läns-bana med spread mark-modell Stockholms cup Grön, se beskrivning i 
seglingsföreskrifterna. 

 

9.  Poängberäkning  

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

 

10.  Priser  

10.1  Priser kommer att lottas ut till deltagarna.  

 

11.   Supporterpersoner 

11.1  Endast en supporterperson per deltagare får närvara på tävlingen. Detta gäller på land så som på 
vattnet. 

11.2  Supporterpersoner har möjlighet att ta med egen följebåt och sjösätta den i anslutning till 
tävlingsområdet. Alla följebåtar på vattnet skall delta i säkerhetsorganisationen. 

12.  Coronarinformation 

12.1 Samtliga deltagare och supporterpersoner ska vara fullt friska och inte uppvisa några symtom så 
som förkylningssymtom, ont i halsen, snuva, feber m.m. Om man som deltagare eller 
supporterperson känner sig sjuk ska man avstå från att delta. Arrangören uppmanar alla att hålla 
avstånd.  

 

 

Välkomna till en trevlig dag hos Värmdö Jolleseglare i Mörtnäs! 

	


