Motala - träning & tävling
Motala, 8 – 9 september
I samarbete med Motala seglargymnasium anordnar 9er-förbundet träning och tävling.

Program:
Träning samt tävling 8-9 september i Motala (se nedan för exakt schema). Första samlingen är
lördagen 8/9, kl 09.30 riggade och klara.
Två seglingspass/dag lördag och söndag. Träning halvdag och tävling halvdag.
Tävlingen arrangeras av Motala Seglargymnasium och 9er-förbundet (mer info följer nedan).

Boende:
Alla seglare hittar eget boende. Om ni har problem att hitta boende så kontakta gärna Charlie.
Boende: STF Vandrarhem Varamon 0141 – 57436
Hotell Östermalm (hotell o stugor) 0141 - 21 99 00
MtSS stuga(sängar)/klubbhus(luftmadrass) kostnad 200 kr/natt i snipestugan och 100 kr/natt på golvet
i klubbhuset, boendeanmälan i MtSS lokaler görs till Björn Alm, 0722 - 08 64 50

Mat:
Vi står för mat. Frukost/lunch/middag under lördag samt frukost/lunch under söndagen.

Anmälan:
Anmäl via enkäten (sista anmälningsdag 31/8): https://goo.gl/forms/wJfEmobxsblakIsy2
Vid frågor angående anmälan, mejl charlie.enlundekberg@talentq.se.

Kostnad:
Kostnad träning, tävling och mat 450 kr/seglare. Inbetalt innan sista anmälningsdag.
Betalning sker till Swish 0730 836 535 eller Swedbank 8327-9,984 782 177-5. För utländska deltagare
kan betalning ske på plats. Ange namn (samma som anmälan). Kvitto skickas efter att betalning är
genomförd.

Kontakt:
Charlie Enlund Ekberg: Mobil +46730 836 535 alt. mejl charlie.enlundekberg@talentq.se.

Ta med:
Mobiltelefon och anteckningsblock för samling och genomgångar. Fyskläder för utomhus.

Välkommen!

Inbjudan Motalaskiff Cup
Kappsegling: Sprint
Arrangör: 9er-förbundet/Motala Seglargymnasium/Oakmountain Sailing
Plats: Motala seglargymnasium

Regler
Kappseglingarna genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR). Seglingen är inte sanktionerad av svenska seglarförbundet.

Villkor för att delta
Den tävlande ombord som har ansvaret skall vara ansluten till sitt nationella förbund.
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 tävling.
När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott skydd mot
nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.
Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från tävlingen kommer att publiceras på internet.
Genom att anmäla sig till regattan ger deltagaren sitt medgivande till detta.

Anmälan
Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, segelnummer, kontaktuppgifter till tävlande, klubb samt
födelseår.
Anmälan görs senast 31/8 via anmälningsmodulen genom följande länk:
https://goo.gl/forms/wJfEmobxsblakIsy2

Tidsprogram
Lördag 8/9 - Segling förmiddag eller eftermiddag ca 4 timmar. Så många race som möjligt.
Söndag 9/9 - Segling förmiddag eller eftermiddag ca 4 timmar. Så många race som möjligt.

Banan
Banan som är en modifierad AC-bana kompletteras med färdig banskiss vid samlingen under lördag.

