Hej!
Vad kul att du och ditt lag ska vara med på Jr Cup som startar på onsdag! I detta mail
ger vi er information som är bra att ha inför veckan!
För er lag som ska ta med en C55 eller RIB till tävlingen, har vi tidigare skickat ut
information. Se till att läsa detta ordentligt och respektera de tider vi angett för
leverans.
För oss arrangörer är det en självklarhet att både vi funktionärer och ni deltagare
uppträder schysst mot varandra och mot åskådare. För att förtydliga vilka
förväntningar vi har på er uppmanar vi till att läsa det bifogade dokumentet
"Deltagarinfo-uppförande-2018”. En deltagare som ej följer detta dokument kan
uteslutas från tävlingen eller ges poängstraff.
Bifogat finner ni seglingsföreskrifter för årets Jr Cup. Dessa kommer ej att delas ut på
papper, utan finns endast digitalt på vår officiella anslagstavla som du hittar
på http://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/JrCup/OfficiellAnslagstavla/
För att göra det enklare att förstå hur direktdömningen enligt Addendum Q går till, vill
vi tipsa om att läsa den bifogade filen "Addendum Q information till tävlande”, även
denna finns på den officiella anslagstavlan.
För att vi snabbt och enkelt ska kunna nå ut till deltagarna med information under
tävlingen, uppmanar vi alla att bli medlem i någon av våra sms-grupper. Har du inte
blivit medlem än, ber vi dig följa instruktionerna som du hittar i den bifogade filen
"SMS grupper Jr Cup 2018”.
Precis som tidigare år kommer vårt Race office vara på Marstrandsön i Jr Arena,
bredvid Strandverket.
Här kommer registreringen att vara på onsdag mellan kl 15-18.
För att hitta hit tar du färjan över till Marstrandsön, du löser själv din färjebiljett på
vanligt vis.
När du kliver av färjan går du till vänster. Följ vägen i cirka 300 meter innan du
kommer fram till Jr Arena på vänster sida.
För er som ska bo på skolan (måste ha anmälts i förväg) öppnar skolan för inflyttning
kl 15 i samband med registreringen.
Avslutningsvis vill jag ge några packtips inför tävlingen:
• Kläder efter väder
• Flytväst
• Vattenflaska, det är viktigt att dricka mycket vatten.
• Solglasögon
• Keps
• Solkräm
• För er som ska bo i skolan, kom ihåg fungerande luftmadrass/liggunderlag,
sovsäck och kudde.
Har du nu några fler frågor eller funderingar kring Jr Cup är du varmt välkommen att

höra av dig till mig!
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