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          Inbjudan till  
Svenskt Juniormästerskap 
för RS Feva, öppen klass 

 
   Datum   2020-09-25 till 2020-09-27 
             Arrangör   Långedrags Segelsällskap, LDSS 
 
 
JSM för RS-FEVA öppen klass kommer att genomföras på LDSS i Långedrag med vissa an-

passningar för att inte bidraga till covid-19 spridningen i samhället. Vi ber därför alla att sär-
skilt respektera de allmänna råden om att hålla avstånd under helgen. 

 

1. Regler 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defi-
nierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-
lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att anslås 
på den officiella anslagstavlan i LDSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16, och på Sai-
larena, senast fredag 25/9 kl 15.00, https://www.sai-
larena.com/sv/se/club/ldss/jsm-rs-feva-2020/ . 

1.2  Tävlingsexpeditionen kommer att vara belägen i LDSS klubbhus. Det kommer 
inte att finnas anledning att besöka tävlingsexpeditionen utom i specifika fall, 
såsom för protester och liknande. 

1.3 Deltagande båt med utrustning ska överensstämma med int. RS Fevaförbun
 dets klassregler samt svenska RS Fevaförbundets tillägg rörande skolsegel 
 och svenska segelnummer (A.10, C.10.2 och G). 
1.4  Tävlande ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av rege-

ringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin samt 
de anvisningar som  ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskom-
mittén. En tävlande som bryter  mot detta kan straffas på det sätt protest-
kommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel. 

2. Villkor för att delta 

2.1 Deltagare skall vara födda år 2000 eller senare. 
2.2  För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. 
2.3 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. Vid mästerskapstävling med två i be-
sättningen skall båda uppfylla kraven avseende titeln Svensk Juniormästare. 
Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Juniormästare. Om 
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regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närm-
ast placerade som uppfyller kraven. 

2.4  De tävlande ombord ska vara medlemmar av en klubb som är ansluten till sin 
nationella myndighet. 

2.5 De tävlande ombord ska vara medlemmar i RS Fevaförbundet. 
2.6  Titeln Svensk Juniormästare kan ej erövras av besättning som seglar med 
 skolsegel. 
2.7 Titeln Svensk Juniormästare kan ej erövras om båda besättningsmedlem
 marna är under 12 år. 
2.8 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
2.9 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller person-
skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter re-
gattan. 

2.10 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som 
ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 

2.11 Antalet båtar är begränsat till 25 på grund av Svenska Seglarförbundets Coro-
nariktlinjer, daterade 2020-06-25, (https://www.svensksegling.se/globalas-
sets/svenska-seglarforbundet-svenska-seglarforbundet/4-dokument/ssf-coro-
nariktlinjer-2020-06-25.pdf) . 
Detta medför att de 25 först anmälda båtarna erbjuds att delta. 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras senast tisdagen den 22/9 kl 23:00 via Sailarena 
https://www.sailarena.com/sv/se/club/ldss/jsm-rs-feva-2020/ 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 
 • Segelnummer (ex. SWE 123) 

• Rorsmans/Skepparens namn och klubbtillhörighet 
• Namn på besättning och klubbtillhörighet 
• Mailadress till rorsman/skepparen eller ansvarig stödperson 
• Mobiltelefonnummer till rorsman/skepparen 
• Närmast anhörig med mobilnummer. 

3.3 Anmälningsavgiften är 1000 kr/besättning och betalas i samband med anmä-
lan.  

4. Registrering och besiktningskontroll 

4.1 Registrering ska göras per mail till jollereg20@ldss.se från fredag 25/9 kl 
16.00 till 19.00 eller senast på lördag 26/9 kl 08.00 till 08.30. 

4.2 Deltagande båt med utrustning ska överensstämma med int. RS Fevaförbun
 dets klassregler, samt svenska RS Fevaförbundets tillägg rörande skolsegel 
 och svenska segelnummer (A.10, C.10.2 och G) 
4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbun
 dets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan bå
 ten kappseglar. 
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4.5 Skepparen ska lämna in en skriftlig självdeklaration i samband med registre-
ring. Denna kommer att finnas på Sailarena från 15/9. 

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstäm-
melse med klassreglerna. På vattnet kan kappseglings- och/eller tekniska 
kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats 
för besiktning. 

4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommit-
tén vid första möjliga tillfälle. 

4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseg-
lings- kommittén.  

4.7 Besiktningskontroll av båtarna enligt fastställd besiktningsplan kommer att ske 
löpande på hamnplan fram till lördag 09.00. 

5. Tidsprogram 

5.1 Program: 
 Registrering:    Sker per mail på fredag 25/9 kl 16 – 19.00 
      Sker per mail på lördag 26/9 kl 08 – 08.30 
 Säkerhetskontroll:   Löpande fredag 25/9 kl 17 – 19.00  
      Löpande lördag 26/9 kl 08 – 09.00 
 
 Rorsmansmöte:   Hålls ej. Ersätts av meddelande till seglarna. 
 
 Tid för första varningssignal: lördag 26/9 kl 11.00 

     (På söndag 27/9 planeras första varningssignal 
      till kl 10.00.) 
  

Ingen varningssignal kommer att ges efter kl 15.00 på söndagen. 
  

Prisutdelning sker snarast efter protesttidens utgång och ev. protestförhand
 lingar. Tid och format meddelas genom meddelande till seglarna. 
 
5.2 11 kappseglingar är planerade. 

6. Genomförande 

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

7. Kappseglingsområde 

7.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet omedelbart utanför Långedrag. 

8. Banan 

8.1 Banan är en kryss-läns-bana. 

9. Protester och straff 

9.1 KSR Appendix P gäller. 
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9.2 KSR Appendix T1 gäller.   

10. Poängberäkning 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre el-
ler färre kappseglingar räknas samtliga. 

10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mäs-
terskap. 

11. Priser 

11.1 RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente 
punkt 1.21 och 3.10 för Svensk Juniormästare till besättningens klubb samt i 
miniatyr till besättningen. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas 
inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan enbart miniatyr-
tecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  
För andra respektive tredje bäst placerade besättning 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. 

11.2 Vidare utdelas från klubben ett pris per var femte startande båt. 

12. Regler för stödpersoner 

12.1  Stödpersoner ska följa de regler och rekommendationer som utfärdats av re
 geringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin 
 samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglings
 kommittén. 
12.2 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
12.3 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-

ningar från arrangören. 
12.4 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att 

bryta mot KSR 41. 
12.5  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 

meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 
 
 
Datum: 2020-08-27 
 
Namn: David Zeeberg, Göran Ejdeling 
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Bilaga till inbjudan 
 
 
 
Förutom begränsningar i antalet seglare, kräver vi att ni som skall deltaga hjälper till 
att följa rådande rekommendationer och lagar för att minimera smittrisken. Följande 
gäller därvid: 
 

• Följ FHM råd – stanna hemma om du är sjuk! 
• Undvik trängsel! Håll 2 meters avstånd! 
• Vi önskar max en stödperson per besättning. 
• Föräldra- /coach-ribbar körs till LDSS på vattnet, alternativt sjösätts på freda-

gen för att minimera samlingar. 
• Coach-båtar sjösätts antingen på LDSS eller GKSS slip.  

 
 
 
Praktiskt: 

• Vi önskar att klubbar/besättningar som kommer att ha coach vid regattan 
meddelar detta per mail (med angivande av mobilnummer). Detta så att LDSS 
kan minimera antalet funktionärer. 

• Vi önskar att deltagarna meddelar per mail om man kommer att ha stödper-
soner på vattnet med egen båt. 

• Samtliga båtar på vattnet skall ha VHF ombord och ha passning på officiell ka-
nal, kanal meddelas på lördagsmorgonen. 

• Samtliga båtar på vattnet ingår i säkerhetsorganisationen. 
• Toalett för seglare på Fevadäcket kommer att finnas vid GKSS klubbhus.  
• Parkering får inte ske på LDSS, Solhöjdsgatan, utan skall ske på kommunens 

parkeringar på Talattagatan eller parkeringsplats vid GKSS. 
 

• Ev. frågor om regattan kan ställas till: jollereg20@ldss.se 
 


