Inbjudan
NySS Höstregatta för Optimist samt KM för OXSS
Datum: 12 september 2021
Plats: Nyköpings Segelsällskaps Jollebas, Brandholmsvägen, Nyköping
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: Optimist
Arrangör: Nyköpings Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs enligt de gröna reglerna, se separat
regeldokument.
I en grön tävling får instruktörer/coacher stötta seglarna på banan
(naturligtvis även seglarna från en annan klubb).

1.2

Alla tävlande ska ha på sig flytväst när båten är på vattnet.

2.

Villkor för att delta

2.1

Tävlingen gäller öppen klass och den som tävlar ska vara medlem av en
klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

3.

Anmälan och registrering

3.1

En båt ska anmälas för tävlingen i formuläret som återfinns här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduLoKNKrhYlOb2rq7IRmnh
acO-nLis7x4GrMTmmxN35VgPXQ/viewform senast måndag 6
september. För eventuella frågor, kontakta Daniel Ekstrand
(daniel_ekstrand@yahoo.com, 070-4852673).

3.2

Anmälningsavgiften är 150 kr och betalas i samband med anmälan till:
BG 753-5305 eller
Swish 123 223 8707
Kom ihåg att på betalningen ange “kappsegling” samt seglarens namn.

3.3

Före första kappsegling ska deltagare samt instruktör/coach vara
registrerad på regattaexpeditionen.

4.

Seglingsföreskrifter och information

4.1

Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas
tillgängligt på den officiella anslagstavlan på
www.nyss.nu/ungdomssektionen/kappsegling/.

5.

Tidsprogram

5.1
09.00-10.30
10.30

Registrering
Skepparmöte

12.00

Första planerade varningssignal.
Ingen start påbörjas efter kl 15.00.

Efter seglingarna

Prisutdelning & Hamburgergrillning

6.

Genomförande

6.1

4 korta kappseglingar är planerade. Ingen insegling till land för lunch är
planerad, så ta med matsäck ut på vattnet.

7.

Kappseglingsområde och bana

7.1

Kappseglingen kommer att genomföras på Mellanfjärden

7.2

Kappseglingen kommer att genomföras på en kryss- och länsbana.
Eventuellt kan länsen komma att ersättas med två slör-ben, t ex för att
underlätta för seglarna vid hård vind. Banbeskrivning med bild kommer
att presenteras i seglingsföreskrifterna.

8.

Protester och straff

8.1

Vid brott mot någon av “de gröna reglerna” (se separat regeldokument)
kan instruktör/coach på banan ge ett ensvängsstraff.

9.

Priser

9.1

Priser till alla deltagare.

Datum: 2021-08-29

