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Inbjudan till Regionkval 1, Optimist, Region 5 

Datum:    3-4 september 2022

Plats:        Lessudden
Tävlingens nivå:  Blå 

Klasser:    Optimistjolle 

Arrangör: Lerums Segelsällskap, LESS

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

1.2 Klassregler för Optimistjolleklassen gäller.

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

1.4 Tävlande och stödpersoner ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land,

utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. 
1.5 Ingen utsegling får ske innan flagga D hissas. 

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och rorsman ska vara medlem i en klubb ansluten till Svenska 

         Seglarförbundet. 
2.3 Namn på deltagare samt resultatlistor kan komma att publiceras på LESS hemsida samt i Sailarena. Genom

att anmäla sig till regattan lämnar deltagaren aktivt sitt medgivande till sådan publicering. 2.4 Enligt SOF krävs

dessutom för att delta i regionkval: 

● Rorsman är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) och har betalt medlemsavgift för 
innevarande år.

● Båten är registrerad hos SSF och innehar giltigt mätcertifikat. (Se IODA klassregler för Optimist.).
● Rorsman deltar i regionkval i den region som seglarens hemmaklubb tillhör.
● Rorsman skall ha en ansvarsförsäkring.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast fredag 2022-08-26 kl 23.00.

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter enligt formulär och kommer bl a att innehålla uppgifter om rorsman, 

segelnummer, födelsedatum och klubb. Målsmans namn, telefonnummer och e-postadress skall också anges i 

anmälan. 

3.3. Anmälningsavgiften är 400 kr och betalas i Sailarena i samband med anmälan. Om avanmälan görs senast 

fre 26 agusti eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

3.4 Efteranmälan accepteras senast onsdag 31 Agusti kl 21.00 mot förhöjd anmälningsavgift 500 kr. 

3.5 Av anmälningsavgiften går 90 kr till Optimistjolleförbundet. 
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OBS!--> 4.1. Registrering ska göras genom att rorsmansdeklarationen, som finns på Sailarena, fylls i och skickas
in senast fredag 22-09-02 kl 12.00.

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap samt kunna visa båtens mätbrev. 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 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglings- kommittén. 
Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle. Vid ersättning av utrustning på 
vattnet kan muntligt tillstånd inhämtas av seglingsledare. 
Man får inte fortsätta segla innan utrustningsbyte godkänts. Seglare som erhållit muntligt tillstånd på vattnet 
skall lämna in skriftlig begäran till tävlingsexpeditionen snarast efter att seglaren kommit i land. 

5. Seglingsföreskrifter och information
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och
kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell 
information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Sailarena.  
Kompletterande seglingsföreskrifter publiceras på Sailarena fredag 2 september kl 15.00. 

6. Tidsprogram

6.1 Lördag 3 sept.

08.00 – 09.00
09.00 
09.30 
10.55 

Registrering och inlämning av rorsmansdeklaration i tornet.
Coachmöte 
Rorsmansmöte vid tornet
Tid för första varningssignal 

Start av dagens andra segling sker snarast efter målgång i den första 
seglingen.  Start av dagens tredje segling sker snarast efter målgång i 
den andra seglingen. 

Söndag 4 sept.

08.30 Coachmöte 
10.25 Tid för första varningssignal 
15.00 Senaste tid för en start 

Prisutdelning vid klubbhuset snarast efter sista båts målgång och protesttidens utgång. 

Flagga D hissas tidigast kl 09:00. 

7. Genomförande

7.1 6 kappseglingar är planerade.

7.2 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.

8. Kappseglingsområde och bana

8.1 Kappseglingarna genomförs direkt utanför Klubben (Banområdet är väl synligt från land.)

8.2 Banan är en kryss-länsbana.
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9. Protester och straff

9.1 Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter 
följande”. 

9.2 KSR appendix T1 gäller. 

9.3 Seglare som ämnar protestera skall vid målgången omedelbart meddela målbåten att den avser 
protestera och vilken båt protesten avser. 

9.4 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 44.3c. 
9.5 Underlåtelse, av tävlande eller stödperson, att följa rimliga instruktioner från någon av 
         regattans funktionärer kan vara olämpligt beteende enligt KSR 69.1. KSR 36 gäller inte för brott 
         mot denna regel.  

10. Poängberäkning

10.1 Poängberäkning enligt KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre genomförda 
kappseglingar räknas samtliga. 

10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen 
enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 

11. Priser

11.1 Ett pris per var femte startande båt. Dessutom delas pris ut till Bästa kille/tjej. 

12. Övrigt

22-07-26 (KS)Datum: 

För ev. frågor maila till tavling@less.nu eller kontakta Kristian Svanevik 0702-489142

mailto:jollereg22@ldss.se



