USM i Matchracing 4-5 september 2021
Tjörns Segelsällskap har fått äran att arrangera USM i Matchracing i samarbete med Svenska
Seglarförbundet. Regattan kommer att hållas på Hamnefjorden i Skärhamn på Tjörn, samma
arena som användes av världseliten i matchracing under Midsummer Match cup 2019.
Skärhamn ligger ca 8 mil norr om Göteborg, ca 1 timmes bilfärd. Goda bussförbindelser finns
från Göteborg.
Regattan äger rum 4-5 september 2021
Tävlingen genomförs i kölbåtar av typ C55 försedda med storsegel, fock och spinnaker.
12 besättningar kommer att bjudas in till tävlingen. En plats reserveras för förra årets
mästare, och en plats för en besättning som representerar hemmaklubben. Därutöver
prioriteras i rankingordning enligt World Sailing, och turordning vid anmälan.
Möjlighet till träning kommer att finnas fredag em 3 september.
En mästerskapscoach kommer att ge råd under regattan. Hen medverkar också vid
fredagens träning och genomgång i samband med middag fredag kväll.
Mat fredag kväll, lördag och söndag tom lunch ingår i anmälningsavgiften.
Anmälningsavgiften är 1800 kr per besättning.
Boende kan lösas på olika sätt:
- Hemma hos klubbmedlemmar eller andra ortsbor om möjligt.
- Bed and breakfast och campingstugor finns i närheten.
Turistbyrån kan tipsa. 0304-601016

Välkommen till Tjörns Segelsällskap i Skärhamn!
Mats Andersson
Ordförande och tävlingsledare
Tel:
0706-377705
Epost:
matsiakungelv@yahoo.se

Intresseanmälan USM i matchracing 4-5 sep 2021
Intresserade besättningar skall fylla i tabellen och maila till klubben@tjss.se senast 1 augusti.
Inbjudna besättningar skall sedan anmäla sig i Sailarena och betala anmälningsavgift.
Rorsman
Tävlingslicens
Adress
Mobilnummer
Födelseår

Klubb
World Sailing ID
Postadress
Epostadress

Besättning 1
Mobilnummer
Födelseår

Klubb
Epostadress

Besättning 2
Mobilnummer
Födelseår

Klubb
Epostadress

• Vi avser att delta med………personer vid coachgenomgång fredag kväll
• Vi avser att delta med………personer på regattamiddag lördag kväll
• Vi är intresserade av träningstid fredag . Ja
Ange eventuella matallergier eller specialkrav på mat:
Information gällande Corona
Vid minsta tecken på förkylning eller allmänna sjukdomssympton skall man som seglare eller
ledare avstå från att delta. Regler för uppträdande på land och under transport till och från
banområdet framgår av Inbjudan, §1.6.
Jag intygar att jag läst och förstått Inbjudan
Datum_______________ Rorsmans signatur________________________________
Rorsmans målsman_______________________________
(Om rorsman är under 18 år)
Namnförtydligande______________________________

