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Inbjudan
Kappsegling:

Svenskt Mästerskap för Laser Radial dam
Klassmästerskap för Laser Radial herr

Datum:

5 – 6 september 2020

Arrangör:

Motala Seglargymnasium i samarbete med Motala Segel Sällskap

1.

Regler

1.1

Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på den officiella anslagstavlan placerad på klubbhuset.

2.

Villkor för att delta

2.1

För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla
kraven i World Sailing Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare
eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan
regattan genomförs. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven,
går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2

Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Varje tävlande ska vara medlem i Svenska Laserförbundet.

2.4

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.

2.5

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

2.6

Antalet båtar är begränsat till 40 pga Covid 19.
Kappseglingskommittén kan utöka antalet båtar på lämpligt sätt om möjlighet
ges pga rådande Covid 19 situation.
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3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras senast 1 september 2020 till fredrik_lassenius@hotmail.com

3.2

Anmälan ska innehålla uppgifter om:
Namn
Segel nummer
Klubb
E-mail
Telefonnummer

3.3

Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas till Svenska Laserförbundet.
Swish 123 647 91 90 eller Plusgiro 87 41 15-9

4.

Registrering och besiktningskontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 5 september kl 10.00.

4.2

Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets
föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten
kappseglar.

4.3

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse
med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.4

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén
vid första möjliga tillfälle.

5.

Tidsprogram

5.1

Program
Lördag 5 sep
Kl 08.30 – 10.00
Kl 11.30

Registrering
Tid för första varningssignal

Söndag 6 sep
Kl 10.30
Kl 15.00

Tid för första varningssignal
Sista tid för varningssignal

Ingen prisutdelning pga rådande Covid 19 situation. Pristagarna erhåller priser
av arrangören i efterhand.
5.2

6 kappseglingar är planerade
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6.

Genomförande

6.1

Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie.
Laser Radial herr och Laser Radial dam seglar i ett gemensamt fleet.

7.

Kappseglingsområde

7.1

Kappseglingarna genomförs på Vättern utanför Motala.

8.

Banan

8.1

Banan är en kryss/läns bana.

9.

Protester och straff

9.1

KSR Appendix P gäller.

10.

Poängberäkning

10.1

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

10.2

Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som
mästerskap.

11.

Priser

11.1

RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt
1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i
miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de
tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller
kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver
respektive brons.
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar
från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i
mästerskapet.

12.

Regler för stödpersoner

12.1

Pga rådande Covid 19 situation tillåts inga egna stödpersoner på vattnet.
Arrangören kommer tillhandhålla säkerhetsbåtar där de tävlande på sjön även
kan avlämna extra väskor etc.

Datum: 20 augusti 2020
Namn: Fredrik Lassenius
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Bilaga till inbjudan.
Coach- och följebåtar:
Egna coach- och följebåtar är INTE tillåtna pga Covid 19 situationen och begränsningen
av antal personer på plats.
Seglarna kommer dock vara väl omhändertagna på sjön då det kommer finnas gott om
säkerhetsbåtar där man kan lägga väskor osv. De kommer även assistera med bogsering
vid ev. stiltje.
Hitta hit:
Seglingarna kommer utgå från Motala Seglargymnasiums seglingsbas i Råssnäs.
Adressen är: Biskopsvägen 35, Motala.

Boende:
---------------------Mallboden vandrarhem

www.mallboden.se

Vandrarhemmet ligger fantastiskt fint precis intill Göta Kanal.
---------------------Precis intill seglingsbasen finns det möjlighet att hyra stugor hos Motala Segelsällskap
och Motala Frisksportklubb. Stugorna har enbart sängar.
Kontakta fredrik_lassenius@hotmail.com för mer information.
---------------------Övrigt:
För medföljande finns Varamobadet nära som har en 5 km lång fantastisk strand.
Att promenera längs med Göta Kanal är väldigt vackert. Från Motala centrum
promenerar man tex enkelt bort till Borenshults slusstrappa.

