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Inbjudan 
 

OPTI 11 
 

Klasser: Optimist 

 

Datum: 31 augusti - 2 september 2018 

 

Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-

erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas 

på den officiella anslagstavlan. 

 

1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören. 

 

1.3 KSR 41 (om hjälp utifrån) gäller inte när hjälpen kommer från en av kappseg-

lingskommittén utsedd hjälpcoach. Anvisningar om hur hjälpcoachen skall iden-

tifieras ges i kompletterande seglingsföreskrifterna. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.2 Den tävlande ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nat-

ionella myndighet. 

 

2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för 

i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 

2.5 Den tävlande skall vara född 2007 eller senare. 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast den 20 augusti och sker på www.juniorsm.se 

 

3.2 Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas vid anmälan. 

 

3.3 Efteranmälan kräver tävlingsledningens godkännande och kan ske fram till och 

med den 30 augusti mot förhöjd avgift med 200 kr. 

http://www.juniorsm.se/
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4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på regattaexpeditionen (KSSS Klubbhus) senast kl. 13:00 

fredag den 31 augusti. 

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Torsdag 30 augusti 

17:00-20:00  Registrering öppen 

 

Fredag 31 augusti 

08:00-13:00  Registrering öppen 

13:15   Skepparmöte  

15:00 Tid för första start 

Efter insegling: Invigning/ middags möjligheter för alla seglare 

 

Lördag 1 september 

11:30    Tidigaste tid för start 

14:30   Sista tid för varningssignal 

Efter insegling: Aftersail med underhållning och förtäring 

 

Söndag 2 september 

11:30    Tidigaste tid för start 

14:30   Sista tid för varningssignal 

 

Tid för prisutdelning sker snarast möjligt efter protesttidens utgång. 

 

5.2 Tid för lördagen och söndagen starter anslås kl 18:00 dagen innan. 

 

5.3 Tid för coachmöte kommer vara 90 minuter innan anslagen starttid. 

 

5.4 Antalet planerade kappseglingar presenteras i de kompletterande seglingsföre-

skrifterna. 

 

5.5 Vår ambition att de tävlande inte skall vara på vattnet mer än tre timmar per dag. 

 

6. Genomförande 

 

6.1 Vid stort antal deltagare i respektive klass kan kappseglingarna komma att ge-

nomföras i grupper. Formatet beskrivs i de kompletterande seglingsföreskrif-

terna. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Baggensfjärden 
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8. Banan 

 

8.1 Banorna kommer att beskrivas i de kompletterande seglingsföreskrifterna.  

 

9. Protester och straff 

 

9.1 KSR Appendix P gäller. 

 

9.2 KSR Appendix T1 gäller. 

 

10. Poängberäkning 

 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid fyra el-

ler färre kappseglingar räknas samtliga. 

 

11. Priser 

 

11.1 Priser delas ut till alla deltagare. 

 

12. Regler för stödpersoner 

 

12.1 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coachbåt) enligt 

anvisningar från arrangören. 

 

12.2 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att 

bryta mot KSR 41. 

 

12.3 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 

13.  Säkerhet 
 

13.1  Samtliga följebåtar och coachbåtar ingår i JSM:s säkerhetsorganisation och bör 

vara utrustade med VHF. Samtliga båtar skall registreras på www.juniorsm.se 
 

13.2 Följebåtar ska vara försäkrade med giltig (och för tävlingsområdet) ansvarsför-

säkring med ett minimumskrav på 1 500 000 EUR per incident eller motsva-

rande. 

 

14.  Mediarättigheter- upphovsrätt 
 

14.1 Genom att delta i tävlingen godkänner den tävlande att den arrangerande myn-

digheten, deras sponsorer och av den utpekade rättighetshavare, utan kompensat-

ion för all framtid har rätt att använda och publicera bild-, video- och ljudupp-

tagning från regattan. Detta gäller även bild-, video- och ljudupptagning som 

rapporterats av tredje person. 

http://www.juniorsm.se/

