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                                                          Inbjudan 

 

 

Kappsegling Regionkval 2 för optimistjolle, region 5 2020   

 

Datum: 2020-09-05 till 2020-09-06 

 

Arrangör: Rörviks Segelsällskap (RÖSS) 

 

1. Regler 

 

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defi-

nierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg-

lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att fin-

nas på den officiella anslagstavlan placerad på RÖSS hemsida (https://www.ror-

viksss.se). 

 

1.2 Appendix P ” Särskilda procedurer för regel 42” gäller med följande ändring: P 

2.3 utgår och i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande”.  

 

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

klam vald och tillhandahållen av arrangören.  

 

1.4 Tävlande skall följa de regler och rekommendationer som utfärdats av rege-

ringen och Folkhälsomyndigheten med anledning av Coronapandemin samt de 
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anvisningar som ges av Svenska Seglarförbundet eller kappseglingskommittén. 

En tävlande eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt pro-

testkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot denna re-

gel. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Rorsman är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet 

(SSF). 

 

2.2 Rorsman är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) och har betalt med-

lemsavgift för innevarande år. 

 

2.3 Rorsman är anmäld och har betalt anmälningsavgift till regionkvalsarrangören. 

 

2.4 Båten är registrerad hos SSF och innehar giltigt mätcertifikat. (Se IODA klassreg-

ler för Optimist.). 

 

2.5 Rorsman deltar i regionkval i den region som seglarens hemmaklubb tillhör. 

 

2.6 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

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

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller person-

skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regat-

tan. 

 

2.8 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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3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 2020-08-31 på https://dinkurs.se/dNErLU. 

  

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om namn personnummer, e-postadress, segel-

nummer, klubb och kontaktuppgifter till den stödperson som närvarar under 

seglingen. 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 400kr, varav 90kr är klassförbundsavgift, och betalas 

med kort (VISA eller Mastercard) i samband med anmälan. 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 

 

4.1 Registrering görs genom att en signerad rorsmansdeklaration lämnas in till en 

RÖSS-representant på er respektive landbas mellan 08.00 och 09.00 på lördag 

morgon.  

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten 

kappseglar. 

 

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstäm-

melse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén 

instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 
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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. 

 

4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från  

 kappseglingskommittén.  

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Program 

08.00-09-00 Registrering: Lämna signerad rorsmansdeklaration till RÖSS repre-

sentant på respektive landbas. Besikting och stickprovskontroller 

 

Skepparmöte utgår och ersätts av information på hemsidan vid avvikelser från 

seglingsföreskrifterna i kombination med att RÖSS representant finns tillgänglig 

för frågor på respektive landbas samt information till coacherna på deras mor-

gonmöte. 

 

08:30 Coachmöten vid flaggstången på RÖSS hamnplan båda dagarna. 

  

 Tid för första varningssignal båda dagarna är planerad till 10:25. 

Ingen start kommer att ske efter kl 15:00 på söndagen. 

 

 Prisutdelning 

 Enbart närvaro för pristagare och medföljande stödperson. Prisutdelning ge-

nomförs på RÖSS övre hamnplan snarast efter avslutade protester. 

 

5.2 6 kappseglingar är planerade. Tre på lördagen och tre på söndagen. 
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6. Genomförande 

 

6.1 Tävlingen kommer att genomföras med indelning i startgrupper med max 50 

båtar i varje. 

 

7. Kappseglingsområde 

 

7.1 Kappseglingarna genomförs i området syd Knarrholmen, alternativt utanför 

RÖSS hamn. 

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en innerloop-/ytterloopsbana för två startgrupper med länsmärke. 

 

  

 



© SSF 2017 

 

9. Protester och straff 

 

 

9.1 KSR Appendix P ” Särskilda procedurer för regel 42” gäller med följande änd-

ring: P 2.3 utgår och i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande”. 

 

 

9.2 KSR Appendix T1 gäller.   

 

 

10. Poängberäkning 

 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid fem eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 

 

11. Priser 

 

11.1 Ett pris på var femte i tid anmälda deltagare 

 

12. Regler för stödpersoner 

 

12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

Som ett led i SSF:s strävan att öka säkerheten på kappseglingar i Sverige får 

denna punkt inte strykas. 

 

12.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-

ningar från arrangören.  
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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 närmare en tävlande än 50 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 

 

Datum: 2020-07-15 
 

Namn: Jens Sevedag 
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Bilaga till inbjudan. 

 

Speciella regler med anledning av Covid 19: 

Anmälda seglare kommer att fördelas ut till ett flertal olika landbaser beroende på hur många an-

mälda vi har. Maximalt är 25 seglare per landbas. 

Endast en stödperson per seglare är godkänt på plats på landbasen.  

 

 

Sjösättningsmöjligheter för följebåtar:  

Vi behöver använda området med sjösättningsramp som en landbas för seglare varför den inte är 

tillgänglig för sjösättning av följebåtar under seglingsdagarna. 

Vi rekommenderar att komma sjövägen med följebåt. Måste man sjösätta på plats får det ske på 

fredagen efter överenskommelse med tävlingsledningen/arrangören, alternativt använda en ramp i 

någon annan hamn (tex Hinsholmskilen). Möjlighet att ta upp följebåt erbjuds efter att seglarna 

lämnat hamnområdet med rampen på söndag. 

 

Karta över de fyra landbaserna 

 

Café? 

 

Information om eventuella toalettmöjligheter ute på banan (särskilt vid jollesegling) 

 

 

 


