Inbjudan
Tävling:

Baggen Opti Meet 4 Optimist blå/röd/svart
Lokal träningsregatta för optimist blå/röd/svart

Datum:

Söndag 23 augusti 2020

Arrangörer: StSF (Stockholms Seglarförbund)
BooSS
KSSS

1.

Regler

1.1

Direktdömning kan komma att tillämpas. Domarnas beslut på vattnet får inte
överklagas.

1.2

Flytväst är obligatorisk.

2.

Villkor för att delta

2.1

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2

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 regattan.

2.3

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt

2.5

Antalet båtar som sjösätter från Mjölkudden är begränsat till 25. Från Saltsjöbaden får endast medlemmar i KSSS sjösätta. Dessa begränsningar gäller pga risken för smittspridning av covid-19. Regattan riktar sig främst till seglare i Stockholmsdistriktet och arrangörerna förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningar från seglare utanför distriktet. För det fall fler än 25 seglare som inte är
medlemmar i KSSS anmäler sig kommer fördelning av de 25 platserna ske enligt
följande turordning: (1) seglare från distriktet efter åldersordning där äldre ges
förtur framför yngre, (2) seglare utanför distriktet efter åldersordning där äldre
ges förtur framför yngre och (3) efteranmälda seglare i åldersordning.

2.6

Deltagare och stödpersoner ska följa de personliga råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har gett ut för att begränsa risken för smittspridning.

3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 2020-08-20 via länk som publiceras på StSF eller
BooSS eller KSSS respektive hemsidor.

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, födelseår, segelnummer, klubb, sjösättningsplats och mobilnummer till anhörig.

3.3

Anmälningsavgiften är 100 SEK och betalas genom Swish i samband med registrering på regattadagen (Swish nr. 123 46 407 77, märk betalningen ”optimeet
efternamn”).

3.4

Efteranmälan är möjlig i mån av plats (se punkt 2.5 ovan) fram till och med registrering och kostar då 200 SEK.

4.

Registrering

4.1

Registrering görs hos BooSS på Mjölkudden eller hos KSSS Saltsjöbaden.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
09:30-10:00
10:10
11:00
16:00

Registrering
Skepparmöte på respektive landbas
Tid för första start
Tid för sista start

5.2

4 stycken kappseglingar är planerade.

6.

Genomförande

6.1

Deltagarna möts på vattnet på Baggensfjärden mellan Mjölkudden och Saltsjöbaden. Stockholms seglarförbund tillhandahåller två erfarna huvudcoacher som
kan hjälpa och lämna tips till alla seglare och som även agerar domare under
seglingarna.

6.2

Om deltagarantalet överstiger 50 kommer de delas in i två separata fält med egen
start men på samma bana; deltagare födda 2008 eller tidigare i ett fält och deltagare födda 2009 eller senare i ett fält. Fälten skall i sådant fall hållas separerade
på vattnet enligt instruktioner som ges på skepparmötet.

6.3

Lunch på vattnet som deltagarna medtar.

6.4

Ombyte sker utomhus.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss-länsbana. Banan kommer beskrivas i samband med genomgången.

9.

Poängberäkning

9.1

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller
färre kappseglingar räknas samtliga. Resultaten anslås digitalt.

9.2

För deltagare födda 2008 eller tidigare ingår regattan i en serie av träningsregattor under namnet ”Opti Meet” som arrangeras i Stockholmsdistriktet under 2020.
Stockholms Seglarförbund kommer att sammanställa att totalresultat för serien
efter samma principer som tillämpats för Gill Stockholm Cup.

10.

Priser

10.1

Ingen prisutdelning i samband med seglingen. Eventuella priser delas ut vid senare tillfälle.

11.

Regler för stödpersoner

11.1

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

11.2

Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt
anvisningar från arrangören.
- Sjösättning hos BooSS är endast för mindre Ribbar som kan sjösättas för hand.
- Sjösättning hos KSSS efter överenskommelse med KSSS.

11.3

Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 (angående säkerhet, ärlig segling och nedskräpning).

Datum: 2020-08-12
Namn: Martin Wigforss
Välkomna till en trevlig dag på Baggen!

