Inbjudan Lag-SM Optimist 2022
Datum: 24-25 september 2022
Plats: Hammar, Göteborg
Tävlingens nivå: Röd
Båtklass: Optimistjolle
Arrangör: Rörviks segelsällskap
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Regler
Tävlingen genomförs som en lagkappsegling i överensstämmelse med reglerna så
som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S,
Standardseglingsföreskrifter.
KSR Appendix D, Regler för lagkappsegling, gäller.
Svenska optimistjolleförbundets (SOF’s) tävlingsbestämmelser gäller.
IODA’s klassregler för optimistjolle gäller.
Deltagare kan tillfrågas att, och skall i så fall, märka upp sina båtar med reklam som är
beslutad av och tillhandahållen av arrangören.
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 ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid
kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och
torrdräkter är inte personlig flytutrustning.
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Villkor för att delta
Rorsman skall vara folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare eller stadigvarande
bosatt i Sverige.
2.2 Rorsman skall fylla minst 11 år det år tävlingen genomförs.
2.3 Rorsman som fyller minst 12 år det år tävlingen genomförs, skall ha en tävlingslicens
utfärdad av Svenska Seglarförbundet.
2.4 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.5
Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem i en
klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet.
2.6 Den som är ansvarig ombord skall vara medlem i Svenska Optimistjolleförbundet och
ha betalt medlemsavgiften innevarande år.
2.7 Seglare i respektive lag ska normalt representera samma klubb. Svenska
Optimistjolleförbundet (SOF) kan göra undantag från ovan men bara om det breddar
antalet deltagande klubbar och inte om det uppenbart syftar till att bilda ett ”toppat” lag.
2.8 Laget skall vara anmält, ha betalat anmälningsavgiften och registrerat sig.
2.9 Antalet deltagande lag är begränsat till 32 st.
2.10 Max antal lag från en och samma klubb kan komma att begränsas om fler än 32 lag blir
anmälda. Urval kommer i så fall att baseras på SOF’s tävlingsreglemente.
2.11 Denna inbjudan baseras på det regelverk och riktlinjer avseende Corona-pandemin
som förväntas gälla vid tävlingens genomförande. Det maximala antalet deltagande lag
kan komma att begränsas ytterligare om arrangören bedömer att så krävs, tex pga
SSF’s Corona riktlinjer eller myndigheters anvisningar.
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Anmälan
Anmälan ska göras via länk som finns på www.rorviksss.se senast den 19 september
2022.
Anmälningsavgiften är 3500 kronor per lag och betalas i samband med anmälan.
Seglare som ingår i laget skall anges vid anmälan
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Efteranmälan kan, i mån av plats och i så fall enligt
anmälningsordning, göras senast 23 september kl 18.00 till en
förhöjd anmälningsavgift om 4000 kronor per lag.
Om arrangören avvisar ett lags anmälan, kommer
anmälningsavgiften att betalas tillbaka.
Registrering och besiktning
Registrering av samtliga seglare i laget skall göras lagvis senast kl 20.00 23 september
2022, antingen på expeditionen i Hammar eller digitalt enligt instruktioner på
www.rorviksss.se.
Rorsman ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell tävlingslicens och båtens
mätbrev vid anmodan.
En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras
avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan
kappseglingskommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en
anvisad plats för besiktning.
En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av
kappseglingskommittén.
Seglingsföreskrifter och information
Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S,
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter
(KSF). De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell
information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan
på www.rorviksss.se
Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana,
starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal som anslås på anslagstavlan.
Tidsprogram

Fredag 23 september
17.00 – 20.00 ankomst och registrering
Lördag 24 september
08:30 Tävlingsledningens/ Domarnas genomgång med coacher vid flaggstången i
Hammar
09:00 Rorsmansmöte med officiell öppning
09.57 Varningssignal första seglingen
19:00 Seglingsschema för söndagen anslås på www.rorviksss.se hemsida
Söndag 25 september
08:00 Tävlingsledningens/ Domarnas genomgång med coacher vid flaggstången i
Hammar
09.27 Varningssignal första seglingen
Prisutdelning snarast efter finalmålgång
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Genomförande
Tävlingen är en lagkappsegling mellan klubblag och varje lag består av fyra eller fem
seglare, där fyra seglare representerar laget i varje segling (”4-manna lagsegling”).
Tävlingen genomförs i enlighet med SOF’s
tävlingstävlingsbestämmelser. För information finns
tävlingsbestämmelserna i nedanstående länk. Genomförandet är
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beskrivet i kapitlet ”Svenskt mästerskap och nationella regattor”,
avsnittet ”Lag-SM”.
https://www.svensksegling.se/globalassets/optimistjolleforbundet/dok
ument/tavlingar/tavlingsreglemente-2022.pdf
Deltagare kan tillfrågas att, och skall i så fall, märka upp sina båtar
med identifikationsmärken. Dessa hämtas i så fall på
tävlingsexpeditionen i Hammar.
Deltagare kan tillfrågas att, och skall i så fall, ha på sig färgade västar när de seglar
sina matcher. Dessa hämtas vid tävlingsexpeditionen i Hammar och lämnas tillbaka av
coachen när dagens segling är slut.
Lagens färger anslås senast 2 timmar före första start, dagen de träder i kraft.
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Kappseglingsområde och arrangemang
Landbasen för seglingarna är i hamnen i Hammar. Adressen är Hammars badväg 41.
Kappseglingarna genomförs i vattnet utanför och/eller SV om hamnen i Hammar.
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Seglingarna kommer varje dag att förläggas så nära bryggan i
Hammar som väder och vind medger. I de flesta vindar kommer
seglingarna att ske i direkt anslutning till bryggan. Bryggan och berget
söder om hamnen kommer i dessa fall att utgöra utmärkta publik- och
langningsplatser.
Seglingarna kommer att filmas och visas på monitorer i anslutning till
tävlingsexpeditionen och sändas via internet. I och med deltagande i Lag-SM för
optimistjollar 2021 överlåter vardera deltagande klubbs tävlande och deras målsmän
automatiskt till arrangören rätten att producera, använda, visa och förmedla – när som
helst efter eget val – foto, bilder, filmupptagning eller live-upptagning till TV eller
internet av personen och i förbindelse med tävlingen, utan någon form av
kompensation. Detta gäller också visning av deltagande klubbs och dennes sponsorers
logotyper, namn och annat som kan vara rättighetsskyddat.
I banområdet är bara funktionärsbåtar, domarbåtar och coachbåtar tillåtna att köra för
att undvika störning och svall för de kappseglande båtarna. I anslutning till hamnen
kommer det endast att finnas möjlighet att sjösätta coach-RIB’ar.
Bana
Banan är en sk liggande Z-bana och beskrivs närmare i KSF.

10 Protester och straff
10.1 Direktdömning enligt D2 kommer att tillämpas. Kappseglingarna döms av
matchdomare.
11
Poängberäkning
11.1 Då D4 och SOF’s ”Tävlingsbestämmelser” är motstridiga gäller SOF’s
”Tävlingsbestämmelser”
12 Priser
12.1 Vandringspris delas ut till bästa laget som erhåller inteckning i SOF’s vandringspris.
Samlingspriser delas ut till de tre bästa lagen. Andra typer av priser kan delas ut till de
vinnande lagen i övriga grupper.
12.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2022, kapitel
8 Mästerskap.
Datum: 2022-06-02
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