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Inbjudan
Kappsegling:

Rikskval 1 för Optimistjolle

Datum:

Från den 5 Juni – 6 Juni 2021

Arrangör:

Träslövsläge Båtsällskap med stöd från
LDSS, KKKK, RÅSS

1.

Regler

1.1

Tävlande ska följa den lagstiftning och rekommendationer som utfärdats av regeringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona-pandemin 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.

1.2

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de
är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som
kommer att finnas på den officiella anslagstavlan, vilken är elektronisk
och finns på Sailarena.

1.3

KSR Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra”
till ”Andra och ytterligare gånger”.

1.4

Regel 90.3e gäller för regattan.

2.

Villkor för att deltaga

2.1

Tävlanden ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet och vara folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare
eller stadigvarande bosatt i Sverige.

2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sakeller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder
som ger gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
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2.5

Tävlanden skall ha erlagt medlemsavgift till SOF för innevarande och föregående år.

2.6

Tävlanden ska ha kvalificerat sig genom SOF´s regler för Rikskval.

2.7

Tävlanden måste uppfylla Folkhälsomyndighetens regler om att vara frisk
för att få deltaga. Vid minst tecken på sjukdom, ska detta anmälas via
SMS till kansli: 0707-939093. SMS skall innehålla seglarens namn och
segelnummer. Tävlanden ska omedelbart lämna tävlings- och landområdet.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska ha skett i enighet med Optimistjolleförbundets anmälningsförfarande för Rikskval och är nu stängd.
Anmälningsavgiften ska vara betald senast den 28e maj 2021. Betalning
sker via Swish, 123 652 43 00, om 1200kr till SOF. Seglare som inte betalat innan utsatt datum stryks från anmälan. OBS! Uppge seglarens
namn och segelnummer vid betalning.

3.2

Bra länkar:
Rikskval Optimist (sailarena.com)
Optimistjolleförbundet (svensksegling.se)
Facebook SOF

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras elektroniskt på denna länk, senast kl 20.00 fredagen den 4 juni 2021: Registrering

4.2

Vid en besiktningskontroll skall mätbrev för båt och segel ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3

Tävlande som under innevarande år fyller minst12 år ska i enlighet med
Svenska Seglarförbundets föreskrift i KSR Appendix S inneha giltig tävlingslicens.

4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. 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 kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. Man får inte fortsätta segla innan utrustningsbyte godkänts.
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4.6

Under regattan tillämpas specialrutiner för ut- och incheckning på vattnet. Innan deltagande båt lämnar land ska ett ombud (coach eller förälder om coach saknas) för alla tävlande för samma klubb skicka ett SMS
till kansli där man talar om huruvida alla tävlande från klubbenseglare är
på plats eller vilka som avviker.
Exempel på SMS : ”Alla på plats, KSSS” eller ”4485 Pelle Pettersson utgår alla andra seglar, KSSS”. Straffet för brott mot denna regel är tre poäng för varje seglare som omfattas av en utebliven/felaktig rapportering,
utan förhandling. Detta ändrar A4 och 63.1.
Sådant sms skickas till kansli på nummer: 0707-939093

4.7

Inget rorsmansmöte kommer hållas på plats. Vi håller däremot möte för
coacher. Vi kommer dessutom producera ett kortare inspelat rorsmansöte (video) som man kan titta på via SOF Facebook.

5.

Tidsprogram
Starten delas upp i två grupper ”fleet”, så att ca. hälften av alla seglare
startar i samma start. Även ut- och insegling ser gruppvis.

5.1

Fredag den 4 juni
20.00 Sista tid för registrering – digital rorsmansdeklaration
22.00 Sista tid för sjösättning ribbar.
Lördagen den 5 juni
Kl. 08:00 Coachmöte vid stora klubbhuset
Kl. 10:00 Första start
Söndagen den 6 juni
Kl. 08.00 Coachmöte vid stora klubbhuset
Kl. 10:00 Första start
Ingen kappsegling påbörjas efter kl.17.00 på söndagen
Prisutdelning sker snarast efter söndagens seglingar och när ev. protester är avklarade. Endast seglare som kommer på placering vilken ger
plats i nationella lag får deltaga.

6.

Genomförande

6.1

Kappseglingarna kommer att genomföras i två fleet som sätts samman
för varje dags seglingar. Fleeten seglar ut gruppvis och återvänder
gruppvis till hamnen, med hänsyn till Covid 19.
Max 1 stödperson per seglare vid varje sjösättningsplats.
Formatet beskrivs i de kompletterande seglingsföreskrifterna.
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6.2

Tävlanden blir tilldelad en sjösättningsramp. Tävlanden, utrustning och
stödperson får endast vistas vid angiven ramp och får inte besöka andra
ramper, med hänsyn till Covid 19.

6.3

Åtta (8) kappseglingar är planerade. Max 4 race per dag.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs väster om Träslövsläge hamn.

8.

Banan

8.1

Banan är en modifierad VM bana enligt SOF:s tävlingsbestämmelser.
För exakt konfiguration av bojar och flaggor se seglingsföreskrifter.

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
tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.
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10.2 I KSR Appendix A4.2 ersätts ”anmälda till serien” med ”antalet båtar i
den kappsegling som har flest antal båtar berättigade att starta”.
10.3 Om grupperna har seglat olika många kappseglingar när ett sammanlagt
resultat ska räknas ut så tas de senast genomförda kappseglingarna bort
tills alla grupperna har lika många genomförda kappseglingar.
10.4 Regattan kommer ha en egen resultatlista.
10.5 För riksranking och kvalificering gäller SOF föreskrivna regler.

11.

Priser

11.1

Priser kommer att delas ut till var 5:e anmäld till regattan. För rikskvalsserien delas priser ut enligt SOF tävlingsreglemente.

11.2

För regattan delas även pris ut för bästa 3 seglare födda 2010 samt
bästa tjej.

12.

Regler för stödpersoner

12.1

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

12.2

Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) samt
parkera trailer enligt anvisningar från arrangören. Trailer och båtar märks
upp med namn och telefonnummer. Samtliga följebåtar och coachbåtar
ingår i säkerhetsorganisationen. Det är krav på att ta med kraftig spritpenna samt kniv ombord. En VHF ska helst också finnas med.
Ansvarig stödperson ombord ska registrera båten elektroniskt. Detta sker
via KKKK webbshop. Sjösättningen kostar 250 kr och betalas elektroniskt.

12.3

Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för
risk att bryta mot KSR 41.

12.4

Under kappsegling får en stödperson inte vara i de avgränsande områden som anslås på den officiella anslagstavlan.

12.5

Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än
50 meter eller på ban-sidan av begränsningsbojar.

12.7

En stödperson som framför båt skall iaktta försiktighet, så att hen inte påverkar någon kappseglande båt (t.ex med svall).

12.8

När en stödperson agerar enligt KSR 1.1 gäller inte 12.3-12.7.
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12.9

En stödperson som är funktionär i kappseglingskommittén eller tekniska
kommittén får bryta mot 12.1-12.7 i den utsträckning det behövs för att
utföra funktionärsuppgifterna.

12.10 En stödperson som visar tecken på sjukdom ska omgående avlägsna sig
från tävlings- och landområdet, med hänsyn till Covid 19.
12.11 Ingen publik tillåts att närvara vid tävlingen.

Datum:
Namn:

2021-05-18
Jonas Härdner - Tävlingsledare
Mats Karlsson – Seglingsledare
Martin Wigforss- SOF Tävlingsansvarig

Bilaga till inbjudan.
Kommunikation
Under rikskval kommer följande plattformar användas för kommunikation:
- Sail Arena, Träslövsläge – digital anslagstavla, inbjudan, resultat mm
- SOF Facebook – bilder, filmer och preliminära resultat
- SOF Webb – Anmälan, information av generell karaktär
Hållbarhetspolicy
Vi har ett känsligt hav och alla sjömän, tjänstemän och besökare är ansvariga
för vattnets hälsa. Vi är engagerade i att begränsa våra event och tävlingars negativa miljöpåverkan och förväntar oss att alla involverade följer riktlinjerna nedan.
• Ta med din egen personliga återanvändbara vattenflaska. Inga engångsflaskor är tillåtna. Om du använder sportdrycker, ta med en pulverformad sportdrycksblandning för användning i din återanvändbara vattenflaska.
• Inga plastpåse eller engångsplaster är tillåtna på vattnet. Ta med endast återanvänd-bara föremål som tygväskor och matbehållare.
• Förhindra havsavfall. Håll soporna säkra ombord så att det inte blåser i vattnet. Allt avfall ska kasseras i behållare på land.
• Fyll bränsletankar långsamt och använd absorberande dynor för att fälla droppar och spill. Överfyll inte bränsletanken. Försök lämna tanken 10% tom så att
bränslet kan expandera när bränslet är uppvärmt. Se till att din motor är väl underhållen för att undvika oljeläckage eller bränsleläckage.
• Minska bränsleförbrukningen genom att stänga av din motor när det är säkert
att göra det, förankra istället för tomgång och sänka hastigheten.

