
Sundsvalls Segelsällskap

Inbjudan

SuSS - Septemberseglingen 2021 – JolleCup Norr #3
med DM Mellannorrland för Optimist, Laser Radial

Datum: 2021-09-18 - 2021-09-19

Plats: Vindhem. Sundsvall

Tävlingens nivå: BLÅ

Båtklass: Optimist, Laser Radial

Arrangör: Sundsvalls Segelsällskap - SuSS

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

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

1.3 Respektive klassregler gäller med följande undantag. 
 Klass – Optimist och Laser Radial:

Klubbåtar utan giltigt mätbrev och får delta om dessa ansvarsförsäkrade. 
Klass - Laser Radial: 
Det är tillåtet att delta med en Laserjolle utrustad med ett Laser 4.7 segel, men det är 
inte tillåtet att byta segel mellan delseglingarna under regattan.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av 
en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 2021-09-16 kl 23:00(Torsdag)
Efteranmälan är möjlig i samband med registreringen första tävlingsdagen
2021-09-18, kl.09:00 – 09:45

3.2 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas till SWISH nr: 123 319 11 45
i samband med anmälan. Ange rorsmans namn vid betalningen.
Vid efteranmälan är anmälningsavgiften 400 kr och betalas vid registreringen första 
tävlingsdagen till samma SWISH nr.
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4. Registrering och besiktning

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen på lördag (2021-09-18) mellan kl 
09:00 och 09:45

4.2 Mätbrev ska vid anmodan kunna visas upp innan en båt kappseglar.
Klubbåtar och nybörjare som saknar mätbrev undantas från detta krav.

5. Seglingsföreskrifter och information

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och 
kompletterande seglingsföreskrifter.
Kompletterande seglingsföreskrifter delas ut i samband med registreringen
De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att 
även att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen 
och på www.suss.y.se

6. Tidsprogram

6.1 Lördag 2021-09-18: Fyra kappseglingar är planerade

Kl. 09.00 -09:45 Registrering på tävlingsexpeditionen.
Kl. 10:00 Skepparmöte
Kl. 11:00 Tid för dagens första varningssignal
- En lunchpaus i land planeras mellan segling 2 och 3

Söndag 2021-09-19: Två kappseglingar är planerade
Kl. 10:00 Tid för dagens första varningssignal
Ingen start efter kl. 14:00
- Prisutdelning och avslutning så snart seglingarna avslutats och
  resultaten framräknats.

7. Genomförande

7.1 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

8. Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingarna genomförs på fjärden söder om Vindhem på Alnöns södra spets.

8.2 Banan är en kryss/läns bana
8.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar

ca 30-40 minuter att segla.

9. Protester och straff

9.1 KSR appendix P ”Särskilda procedurer för regel 42” gäller med följande
ändring: P 2.3 utgår och i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande”.

9.2 KSR appendix T1 ”Straff efter kappsegling” gäller.
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10. Poängberäkning

10.1 KSR A5.3 gäller.

10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga 
och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort.

10.4 Minst två kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap.

11. Priser

11.1 Pokaler till placering 1-3 i varje klass. DM mästerskapstecken till 1-3 i varje klass.

11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2021, 
kapitel 8 Mästerskap och riktlinjer från Mellannorrlads DSF.

Datum: 2021-08-25 Rev. C   -  Seglingsledare: Ronny Löfkvist,070-3571516

Övrigt :

- Möjlighet till boende i Vindhem finns – För bokning och information kontakta Ronny 
Löfkvist på jolle@suss.y.se eller ring 070-3571517

- Under regattan har ni tillgång till vårt seglarhem där det finns 
toalett,omklädningsrum/dusch och möjlighet att värma medhavd mat

- Allmän service:

Närmsta mataffär (ICA) finns i Vii centrum på Alnön där det även finns restauranger, kiosk 
och bensinmack.
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