
     
 
 

Inbjudan 
 
 
Junior Segling, Coming Stars – JSM 2023 
 
Målet med Coming Stars på JSM 2023 är att locka så många som möjligt att 
tycka om segling som idrott och att deltagarna fortsätter med kappsegling efter 
eventet. Vi vill ge seglaren möjlighet att träna och tävla för framtida segrar i en 
lugnare och mindre stressig miljö än vad som kan förekomma på den stora 
optimistjollebanan. Deltagarna i Coming Stars kommer att mötas av ett antal 
erfarna tränare och coacher som hjälper seglarna på vattnet att förbereda sig 
inför, under och efter varje kappsegling.  
 
Deltagarna ska självständigt (gärna med hjälp av föräldrar/stödpersoner 
utanför arrangörens ansvar) kunna sjösätta och hantera sin båt i rådande 
väderlek. 
 
Coacherna kommer dag för dag att bestämma lämpligt format för dagen 
anpassat efter deltagarnas kunskaper och väderförutsättningarna. 
 
Utgångspunkten är att det ska bli mycket segling för alla deltagare och att varje 
dag avslutas med en samling där priser för dagens prestationer delas ut.    
 
 
Datum: 11 augusti till 13 augusti 2023 
 
Plats: Stenungsund 
 
Tävlingens nivå: Grön 
 
Båtklass: Optimist 
 
Tävlingen gäller: Öppen klass 
 
Arrangör: Stenungsunds Segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs med regler enligt Handledning Kappsegling på grön 

nivå. 
Handledningen finns på SSF:s webbplats som pdf-fil. 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb som ska vara 

ansluten till Svenska Seglarförbundet. 
 



     
 
 
3. Anmälan och registrering 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 5 augusti 2023. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 800 kr och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Om avanmälan görs senast 10 juli 2023 eller om arrangören 
avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

 
4. Seglingsföreskrifter och information 
 
4.1 Seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på 
https://www.sailarena.com/sv/se/club/stss/junior-sm-segling-2023/  
senast 10 augusti. 

 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Torsdag 10 augusti   16.00-20.00 Ankomst, StSS är öppet  
    - 21.00 Elektronisk registrering  
 
 Fredag 11 augusti  07.30-09.15 Ankomst, StSS är öppet 

09.30 Morgonsamling  
  11.00 Första Varningssignal  
 
 Lördag 12 augusti  09.00 Morgonsamling 

10.00 Första Varningssignal  
  
 Söndag 13 augusti  09.00 Morgonsamling 

10.00 Första Varningssignal  
  15.00 Senast tid för sista 

Varningssignal 
 
 
6. Genomförande 
 
6.1 6 kappseglingar är planerade. 
 
6.2 Tävlingen genomförs i en rak serie och poängberäknas enligt 

Handledning Kappsegling på grön nivå. 
 
 
7. Kappseglingsområde och bana 
 
7.1 Kappseglingsområdet är direkt utanför StSS klubbhus. 
 
7.2  Banan är av typen kryss – läns alternativt distansbana. 
 
8. Priser 
 



     
 
8.1  Ett minne utdelas till samtliga deltagare. 
  
8.2  "Spik-pris" efter varje dags genomförda seglingar. 
 
8.3  ”Dagens toppen" Dagens toppen delas ut till en eller flera seglare som på 

något sätt utmärkt sig positivt under dagen inom något av dessa 
områden:  

• Vilja att utvecklas  
• Gott kamratskap  
• Gott sjömanskap  
• Fair play 

 
9 Regler för Coachbåtar  
 
9.1  Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coachbåt) samt 

parkera trailer enligt anvisningar från arrangören. Trailer och båtar märks 
upp med namn och telefonnummer. Samtliga följebåtar och coachbåtar 
ingår i säkerhetsorganisationen. En VHF ska finnas med ombord.  

  
9.2   Alla stödpersoner ska hörsamma flagga V från startfartyg och eller av 

säkerhetsansvarig utsedd säkerhetsbåt (rosa flagga) och därefter följa 
instruktioner från regattans säkerhetsansvarig på VHF kanal 72 
alternativt 77 beroende på bana så som angivet på Sailarena.  

 
9.3  Ansvarig stödperson ombord ska registrera coachbåten elektronisk via 

Sailarena och betala för hamnavgift senast 10 augusti 2023. 
 
 
Datum: 2023-03-17 
 
 


