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Inbjudan
SM och JSM i 2-krona 2021
Datum:
4–5 september 2021
Plats:
Rastaholm, Ekerö
Tävlingens nivå:
Röd
Båtklass:
2-krona
Arrangör:
Stockholms Segelsällskap
_________________________________
1
1.1

Regler
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

Tävlande ska följa den lagstiftning och de föreskrifter och rekommendationer som
utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Coronapandemin,
samt de anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskommittén.
En tävlande som bryter mot detta kan straffas på det sätt protestkommittén finner
lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel.

2
2.1

Villkor för att delta
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.

2.3

Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige
minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv
år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.

2.4

En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.

3
3.1

Anmälan
Anmälan ska ske via Sailarena senast den 20 augusti 2021. Efteranmälan är möjlig fram till
och med den 3 september.

3.2

Anmälningsavgiften är 600 kr per startande båt fram till och med 20 augusti. Efter den
dagen är anmälningsavgiften 750 kr fram till och med den 3 september. Anmälningsavgiften betalas genom betalningsfunktion som anvisas via Sailarena samtidigt som anmälan.
Vid avanmälan innan 27 augusti återbetalas avgiften minskad med 100 kr.

4
4.1

Registrering och besiktningskontroll
Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast den 3 september 2021.
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4.2

Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell tävlingslicens
och båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3

En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4

En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén, men inte den som är ansvarig ombord.

5
5.1

Seglingsföreskrifter och information
Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängliga på den officiella anslagstavlan på anslagstavlan nedanför Rastaholms Värdshus. En kopia av informationen kommer, om möjligt,
att publiceras på www.stockholmssegelsallskap.se, ”Kappsegling”. Informationen på den
fysiska tavlan är den som gäller.

6
6.1

Tidsprogram
Program:
Fredag 3 september:
18.00–20.00 Registrering vid expeditionen på Rastaholm
Lördag 4 september:
08.00–09.00 Registrering vid expeditionen
09.30
Skepparmöte
10.55
Tid för första varningssignal
Söndag 5 september:
09.55
Tid för första varningssignal
15.00
Ingen varningssignal efter kl. 15.00
Prisutdelning sker på söndagen snarast efter sista seglingen.

7
7.1

Genomförande
Nio kappseglingar är planerade under regattan.

7.2

SM och JSM i 2-krona genomförs utan spinnaker. Spirbom är dock tillåtet.

8
8.1

Kappseglingsområde och bana
Kappseglingarna genomförs på Södra Björkfjärden – se bilaga till de kompletterande seglingsföreskrifterna.

8.2

Banan är en rak kryss-läns med gate. Start och mål är ca 1/3 upp på kryssbenet. Banan
seglas start - märke 1 - märke 4 (gate) - märke 1 - märke 4 (gate) - mål. I gaten rundar man
valfritt 4s eller 4b enligt pilarna i banskissen.
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9
9.1

Protester och straff
KSR Appendix P gäller med följande ändring:
Appendix P 2.3 utgår och i 2.2 ändras ”andra gången” till ”andra och därefter följande
gånger”.

9.2

KSR Appendix T1 gäller.

10
10.1

Poäng
KSR A5.3 gäller.

10.2

KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga.

10.3

Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som ett mästerskap.

11
11.1

Priser
Eventuella sponsorspriser utlottas.

11.2

För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2021, kapitel 8
Mästerskap.

11.3

Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de
villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Datum: 25 juli 2021 (ändrad den 28 augusti 2021)
Namn: Marika Hafdell
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