Introduktion
Hej Seglarföräldrar!
Rikskval 2021 är en av de allra första seglingstävlingarna som kan genomföras i Sverige
efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten lättade på restriktionerna från 1 juni, så vi
kommer att ha ögonen på oss.
Vi förstår att många är sugna på att komma och se på sina barn, ta med sig familjen och
kanske vänner eller släkt, men vi vill från arrangörens och SOF:s sida starkt avråda från
detta och vi ber er att inte komma med mer än en förälder/stödperson per seglare.
Det är inte möjligt under det gällande regelverket att välkomna publik till tävlingen. Var och
en som vistas på eller i anslutning till tävlingsområdet på vattnet under tävlingen kommer att
ingå i säkerhetsorganisationen och därmed ha en skyldighet att hjälpa alla barn som har
problem, inte bara sitt eget.
I detta dokument sammanfattas regler och riktlinjer som skall följas av seglarna och dess
medföljande under tävlingen. Överträdelse kan, såsom anges i inbjudan, leda till att seglaren
tilldelas ett poängstraff.
Vi hoppas på er förståelse i dessa utmanande tider och ser fram emot en skön och mycket
efterlängtad tävlingshelg på vattnet!
Varma hälsningar,

Arrangerande klubbar / SOF

Regler och riktlinjer (Covid-19)
Nedan förhållningsregler föranleds av den s.k. begränsningsförordningen och de föreskrifter
och allmänna råd som har utfärdats av Folkhälsomyndigheten, samt den tolkning och
tillämpning av desamma som har anvisats av Svenska Seglarförbundet (SSF). Seglingens
”Covidprotokoll” finns att läsa på SSF:s hemsida.

Allmänt
•

Alla deltagare (seglare, en stödperson per seglare, coacher och övriga funktionärer)
ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som syftar till att
minska risken för smittspridning. Ni ombeds särskilt att:
➢
➢
➢
➢

Hålla avstånd till varandra
Inte dela vattenflaskor eller annan utrustning med varandra
Regelbundet tvätta/sprita händerna
Omedelbart lämna landbasen och tävlingsområdet om ni känner
sjukdomssymptom (anmäl detta till tävlingens kansli)
➢ Respektera arrangörens anvisningar om tilldelad zon; ni får inte beträda en
annan zon än den anvisade
➢ Inte använda annan sjösättningsplats än den anvisade
•

Möjlighet till handtvätt med tvål och vatten eller handsprit kommer att finnas i varje
zon. Ta gärna med egen handsprit.

•

Om man måste uppsöka toalett skall detta ske utan att korsa andra zoner. Man går
en och en, ej i grupp.

•

Ni ombedes att komma ombytta. Det kommer ej finnas omklädningsrum eller duschar
på landbasen.

Landområdet
•

Landbasen för tävlingen är indelad i flera separerade zoner som vardera är avsedd
för ca. 50 seglare och är minst 500kvm stort. Parkering sker i nära anslutning. Det får
max vistas 100 personer inom en zon, dvs. max en stödperson per seglare. Se
dokumentet ”Välkommen till Träslövsläge” för detaljerad information.

•

Varje zon kommer att vara skyltad och ange det maximala antalet personer som får
vistas i zonen.

•

Varje zon har en landansvarig person utsedd av arrangörsklubben. Dessa tillgodoser
att man får färgband att fästa i spristaken (fleetindelning) och att arrangörens
anvisningar efterlevs. De har också ansvar för städning av landområde under och
efter tävlingen.

•

Varje klubb med 4 deltagare eller fler skall utse en Corona-ansvarig person som
också stöttar och övervakar att arrangörens anvisningar efterlevs. Personen skall
också hjälpa till vid ett tillfälle att städa toaletter. Maila namn och telefonnummer på
denna person till jonas.hardner@pdsvision.com

Landbasindelningen är som följer:
Landområde A (GUL) – Ansvarig klubb KKKK
Hjuvik, LESS, OXSS, LerSS, BKSS, JKV, SSSv, SSKA, Torshälla
Landområde B (GRÖN) – Ansvarig klubb LDSS
MSS, BOJK, LIJS, KBS, LBSK, Röde Orm
Landområde C (RÖD) – Ansvarig klubb RÅSS
RÖSS, KSSS, EBK, KNSS, Ölmanäs

Sjösättning
•

Sjösättning sker i två grupper dvs samma grupper som man seglar i. Den grupp som
startar först sjösätter först och endast därefter kan den andra gruppen sjösätta.

På vattnet
•

Seglarna kommer att delas in i två startgrupper, såsom närmare beskrivs i inbjudan
och de kompletterande seglingsföreskrifterna.

•

Start- och målområdet är tydligt avgränsat. Respektera ev. begränsningsbojar.

•

Enbart tävlingsdeltagare och funktionärer får befinna sig i start och målområdet. Vi
tillåter inte att publik vistas på eller i nära anslutning till tävlingsområdet.

•

Alla stödpersoner ingår i säkerhetsorganisationen, vilket innebär att de är funktionärer
på vattnet. Vi ber alla stödpersoner att ta del av den säkerhetsplan som publiceras av
arrangören. Tävlingsledningen kan genomföra kontroller av material samt antal
funktionärer och avlägsna folk från tävlingsområdet i det fall man anser relevant.
_____________

