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  Notice of Race 
 

 

 

Event:  JSM 2020 Laser Radial och Laser 4.7  

  samt juniorregatta Laser Standard   
 

Laser Radial junior - kille och tjej    

Laser 4.7 junior - kille och tjej  

Laser Standard junior, men ej JSM 

   

 

 

Datum:  3–4 oktober, 2020  

Organisatör:  GKSS 

Plats:   Långedrag 

 

Särskilda regler för for covid-19 
 

Antalet deltagare i Laser Radial är begränsat till 50 båtar. Dessa sjösätter på 

GKSS jollebrygga. 

 

Antalet deltagare i Laser 4.7 är begränsat till 50 båtar. Dessa sjösätter på LdSS 

jollebrygga i den lilla hamnen i Långedrag (norr om GKSS hamn). 

 

För Laser Standard gäller att dessa sjösätter tillsammans med Laser 4.7 på 

LdSS jollebrygga. 

 

Ingen registrering på Race office, anslagstavla endast på GKSS hemsida och 

separat prisutdelning per klass på respektive jollebrygga. 

 

Coachbåtar sjösätter i Hinsholmens hamn, coacher och medföljande personer 

får ej vistas i GKSS hamn/ramp eller vid LdSS hamn/ramp, annat än vid av- 

och pålastning på bil. 
 

1. Regler 
 

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR), Appendix S. Seglingsföreskrifterna 
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består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och 

kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella 

anslagstavlan på www.gkss.se. 

1.2  

 

1.3 (DP)(NP) Tävlingsområdet kommer att begränsas av banbegränsningar. En båt 

som överskrider dessa kan komma att varnas eller bestraffas enligt juryns 

gottfinnande. 

 

1.3  Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra 

reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 
 

1.4  Appendix T i KSR kommer att tillämpas.   

 

 

2.  Villkor för att delta. 
 

2.1  För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla 

kraven i World Sailing Regulation 19. Titeln Svensk Juniormästare kan erövras 

endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige 

minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Om regattan 

vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade 

som uppfyller kraven. 

  

2.2  Åldersbegränsningar för tävlande. Alla deltagare ska vara födda 2000 - 2008. 

 

2.3  Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller 

personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter 

regattan. 

 

2.5 När vattentemperaturen understiger +14 ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger

 gott skydd mot nedkylning i vatten, till exempel våtdräkt eller torrdräkt. 

 

2.6 Antalet båtar är begränsat till 50 i respektive klass. Antalet i Laser Standard 

begränsas till att antalet båtar som använder Ldss jollebrygga inte blir fler än 50. 

Laser 4.7 har företräde. 

 

 

3.  Anmälan 

 

3.1  Anmälan ska göras senast den 29 september på www.sailarena.com 

3.2  Anmälningsavgiften är 800 SEK per deltagande person. Anmälningsavgiften 

betalas i samband med anmälan.  

  

 

http://www.gkss.se/
http://www.sailarena.com/


3 

 

   

4.  Registrering och besiktning 

 

4.1  På grund av på covid-19 sker ingen registrering på Race Office. 

 

4.2  Mätbrev och utrustning kan komma att besiktigas på arrangörernas initiativ. 

 

4.4  Tävlande som fyllt 12 år och är svensk medborgare eller som har varit bosatt i 

Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs ska i 

enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i KSR Appendix S kunna 

verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.  

 

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.  

 

5.  Seglingsinstruktioner 

  

5.1  Seglingsinstruktionerna kommer att publiceras på GKSS hemsida www.gkss.se 

och www.sailarena.com i god tid före regattan. 

 

 

6.  Tidsprogram 

 

6.1  Program 

   

Registrering     Endast via anmälan 

 

 Skepparmöte     Inget skepparmöte 

 

 Tid för första varningssignal  lördag och söndag kl. 11.00 

  

 

Inga race kommer att startas efter kl. 15.00 på söndagen. 

 

 

7.  Kappseglingens genomförande 
 

7.1 6 seglingar planeras för samtliga klasser 

 

 

8.  Kappseglingsområde 

 

8.1 Omedelbart utanför GKSS hamn i Långedrag 

  

 

9.  Banan 

 

9.1  Seglingen kommer att genomföras på en trapetsbana.  

http://www.gkss.se/
http://www.sailarena.com/
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10.  Protester och regelsystem 

 

10.1 RRS P och T kommer att tillämpas. 

  

11.  Scoring 

 

11.1  KSR Appendix A kommer att tillämpas 

. 

11.2  Resultaten kommer enbart att anslås på GKSS hemsida www.gkss.se och 

www.sailarena.com 

 

 

12.  Meddelanden till seglarna 

 
12.1  Den officiella anslagstavlan kommer enbart att finnas på gkss.se. Den officiella 

flaggstången finns utanför GKSS klubbhus och syns från båda jollebryggorna 

 

 

13.  Priser 

 

13.1  Ett pris per fem deltagande båtar samt JSM-medaljer till de tre främsta i Laser 

Radial och 4.7 

 

 

14.  Coach båtar 
 

14.1  På grund av covid-19 skall eventuella coachbåtar sjösätta i Hinsholmens 

småbåtshamn och coacher och andra medföljande får ej vistas i GKSS hamn 

annat än vid av- och pålastning. 

 

 

Datum: Göteborg 22 september 

   

  Fredrik Utterström, Eventansvarig 
 

http://www.gkss.se/
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