Inbjudan Lag-SM Optimist 2019
Segling:
Klasser:

Lag-SM
Optimist Öppen

Datum:

28-29 september 2019

Arrangör:

KSSS i samarbete med Svenska Optimistjolleförbundet (SOF)

Plats:

Saltsjöbaden, Stockholm
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Regler
Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) inklusive Appendix D. Optimistjolleförbundets
Tävlingsbestämmelser gäller.
Alla båtar kan komma att i enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam.
Tävlande 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. En båt som bryter mot den här regeln kan
varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
Villkor för att delta
Seglare i respektive lag ska normalt representera samma klubb, som ska vara
ansluten till SSF. Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) kan göra undantag från ovan
men bara om det breddar antalet deltagande klubbar och inte om det uppenbart
syftar till att bilda ett ”toppat” lag. Seglarna i respektive klubbs lag skall också vara
medlemmar i den klubb de representerar samt vara svensk medborgare eller varit
bosatt i Sverige minst sex månader de senaste tolv månaderna före tävlingen startar.
Antalet deltagande lag är begränsat till 32 st och regattan genomförs enligt SOFs
”Tävlingsbestämmelser”.
Lag SM kommer att genomföras i form av en regatta, där enbart de 16 högst seedade
lagen när regattan startar kan vinna SM tecken. Detta innebär att vi från 2019 öppnar
Lag -SM för deltagande av seglare som är 11 år eller äldre och att det tidigare kravet
om att en 12 åring eller äldre skall ingå i laget och alltid finnas på vattnet försvinner
från seedningsplats 17 och neråt.
Max antal lag från en och samma klubb kan komma att begränsas om fler än 32 lag
blir anmälda. Den arrangerande klubbens lag har förtur gentemot övriga lag.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Beslut 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.
För att ha rätt att delta ska laget vara anmält, ha betalat anmälningsavgiften och
registrerat sig.
Samtliga seglare i laget skall vara medlemmar i Svenska Optimistjolleförbundet.
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Anmälan
Anmälan görs i två steg. Anmälan steg 1 ska göras senast den 15 september 2019.
Anmälan steg 1 kan göras till och med den 23 september 2019 mot förhöjd avgift.
Deltagande klubb ska i anmälan steg 1 ange antal lag de ämnar delta med.
Anmälan steg 2 ska göras senast den 23 september 2019. Deltagande klubbar ska
då ange vilka seglare som ingår i respektive lag.
Anmälan steg 1 och 2 görs via anmälningsformulär på Optimistjolleförbundets
hemsida under ”Tävling” och ”Lag-SM”. Optimistjolleförbundet godkänner de
deltagande lagen och skickar information om lagen vidare till KSSS.
Anmälningsavgiften är 2 500 kr per lag. Anmälningsavgiften kan swishas till 123 652
4300 eller betalas till SOFs Postgiro 623682-2 i samband med anmälan. Märk
inbetalningen med klubb. Förhöjd avgift 2 800 kr betalas senast den 23 september
2019 om sen anmälan görs.
Registrering och mätkontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 08:30 den 28 september
2019. Tävlingsexpeditionen är belägen på KSSS och den officiella anslagstavlan
ligger i anslutning till tävlingsexpeditionen.
Mätbrev/Certifikat skall vid anmodan kunna visas upp innan en båt kappseglar.
Stickprovskontroller avseende säkerhet kan förekomma.
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Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
Kappseglingsschema för lördagens seglingar anslås senast kl. 19 den 27 september
2019 på anslagstavlan samt SOFs hemsida.
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Tidsprogram

Fredag 27 september
17.00 – 21.00 Registrering
Lördag 28 september
07.00 – 08:30 Registrering
08:30
Tävlingsledningens/ Domarnas genomgång med lagledare och
coacher
09:00
Rorsmansmöte med officiell öppning
10.00
Varningssignal första seglingen
Söndag 29 september
08:00
Tävlingsledningens/ Domarnas genomgång med lagledare och
coacher
9.30
Varningssignal första seglingen
Prisutdelning snarast efter avslutade seglingar.
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Genomförande
Tävlingen genomförs som lagkappsegling med fyra seglare i varje lag (”4-manna
lagsegling”). Lagen kan bestå av max 5 st. seglare som kan turas om att segla.
Inför säsongen 2019 har SOF omarbetat formatet för Lag-SM så att det ska bli fler
och jämnare matcher. Samtliga lag beräknas vid ett fullt schema segla minst 12
matcher.
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Lagen rankas baserat på rikskvalsrankingen av sina fyra högst rankade seglare från
innevarande år. Seglare som inte har rikskvalsranking är välkomna att deltaga och får
automatiskt det poängantal som kommer närmast efter den lägst rankade seglaren.
Lagen delas in i fyra seedningsgrupper där lag i grupp 1 och 2 kan vinna SM-tecken.
Lag som blir begränsade av SOF och SSF åldersregler kan som bäst placeras i
seedningsgrupp 3 oavsett sin rankingpoäng.
Seglingsprogrammet sammanfattas i appendix A och baseras på SOF
tävlingsbestämmelser.
Tävlingsledaren kan på inrådan av seglingsledaren förkorta, ändra eller ta bort delar
av programmet.
Identifiering
Deltagare ska märka upp sina båtar enligt de anvisningar som ges vid registrering.
Deltagare ska ha på sig färgade västar när de seglar sina matcher. Dessa hämtas på
tävlingsexpeditionen.
Lagens färger anslås senast 2 timmar före första start dagen de träder i kraft.
Tävlingsledaren och seglingsledaren kan när som helst bestämma om ändringar av
paragraf 8. Kommunikation om detta kan ske muntligt till berörda seglare ute på
vattnet.
Protester och straff
Direktdömning kommer att tillämpas. Kappseglingarna döms av matchdomare. KSR
D2 gäller.
Protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.5 inte överklagas.
Priser
Mästerskapstecken delas ut enligt SSF tävlingsreglemente. Vandringspriser i Öppen
klass erhåller inteckning i det av SOF uppsatta vandringspriset ”Mister Optimist”.
Bästa tjejlag erhåller inteckning i det av SOF uppsatta vandringspriset ”Miss
Optimist”. Priser delas ut till de tre bästa lagen i Öppen klass. Andra typer av priser
delas ut till de vinnande lagen i grupp B, C, D och E.
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Kontakt
Tävlingsledare:
Seglingsledare:
Koordinator:

Ulrika Elfving
Björn Herrmann, Anders Ryrfeldt
Ton Thörn

Vid frågor kontakta oss gärna på lagsm2019@gmail.com.
Välkomna!

Appendix A

