Inbjudan
Tävling:

Lag träning med DM

Klasser:

Optimist öppen

Datum:

22-23 September 2018

Arrangör: Boo Segelsällskap
Plats:

Mjölkudden Saltsjö-Boo

1.

Regler

1.1

Kappseglingarna genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) inklusive Appendix D. Svenska
Optimistjolleförbundets tävlingsbestämmelser gäller.

1.2

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln
gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller
när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är
inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt
som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt.

1.3

Om vattentemperaturen understiger 14°C är våtdräkt eller torrdräkt obligatoriskt.

2.

Villkor för att delta

2.1

Seglare i respektive lag skall vara ansluten till SSF och SOF. Seglarna i respektive lag
skall också vara medlemmar i den klubb de representerar samt vara svenska
medborgare eller varit bosatt i Sverige i minst sex månader de senaste tolv månaderna
före tävlingen startar.

2.3

Antalet deltagande lag är begränsat till 12 st.

2.4

Max antal lag från en och samma klubb kan komma att begränsas om fler än 12 lag
blir anmälda. Vid anmälan skall därför klubben ranka lagen.

2.5

Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.6

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 tävlingen.

2.7

För att ha rätt att delta skall laget vara anmält, ha betalat anmälningsavgiften och
registrerat sig.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast måndagen 2016-09-10 anmälan mot förhöjd avgift kan
göras till och med måndagen 17 september kl 18:00. Anmälan görs på Boo
Segelsällskaps hemsida.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om: representerad klubb, namn (lagledare) och emailadress till coach. Maila namn och segelnummer på lagets deltagare till
segling@booss.se

3.3

Anmälningsavgiften är 1250 kr per lag. Anmälningsavgiften betalas till Bankgiro
887-9058 BOOSS senast 12 september. Märk inbetalningen med klubb. Förhöjd avgift
2.000 kr per lag betalas vid registreringen.

4.

Registrering och mätkontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2016-09-23 kl.09:00.
Tävlingsexpeditionen är i klubbhuset på Mjölkudden Saltsjö-Boo.

4.2

Mätbrev/certifikat skall vid begäran kunna uppvisas innan båt kappseglar.

4.3

Stickprovskontroll kontroll av båtar och utrustning kan komma att genomföras.

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Lördag 23 september
09:00

Samling för träning och gruppindelning

09:30 – 12:30

Träningspass

12:30 -

Lunch

13:30-15:30

Träningspass

15:30 – 16:00

Samling och avslutning träningsdagen

Söndag 25 september
10.00

Rorsmansmöte

10:30

Tid för första varningssignal

7.

Genomförande

7.1

Tävlingen genomförs som lagkappsegling med fyra seglare i varje lag (”4 manna
lagsegling). Lagen kan bestå av 5 st seglare som kan turas om att segla.

7.2

Kvalificeringsomgång/ar i form av round robin samt finalmatcher. Seglingsschema
beslutas vid träningsdagens avslutning.

8.

Kappseglingsområde

8.1

Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden utanför Mjölkudden i Nacka.
Seglingarna kommer delvis kunna ses från land. I våra banområden är det bra om bara
funktionärsbåtar, domarbåtar och coachbåtar kör för att undvika störningar och svall
för de kappseglande båtarna.

9.

Banan

9.1

Banan är en s.k liggande Z-bana.

10.

Protester och straff

10.1

Direktdömning kommer att tillämpas. Kappseglingarna döms av matchdomare. KSR
D2 gäller

10.2

Protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.5 inte överklagas.

11.

Priser

11.1

DM plaketter till platserna 1-3.

Välkomna
Saltsjö-Boo 2018-09-04

