
Inbjudan till Lilla VM i Optimist 2018  
 

Tävling: Tävling för nybörjarseglare i Optimistjolle.  

Datum: 2018-07-01 

Arrangör: Kristinehamns Kanotseglare (KKS) 

 

 

1. Regler 

Gröna regler gäller, dvs regler som är anpassade för nybörjare. 

Reglerna i del 1 Grundläggande regler (säkerhet, ärlig segling, godta reglerna och beslut att 

kappsegla), samt följande regler i del 2 När båtar möts: KSR 10 (Styrbords-Babords halsar) 

och KSR 14 (Undvika kontakt). 

 

2. Villkor för att delta 

2.1 Seglaren ska vara medlem i en klubb ansluten till SSF. 

 

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.  

KKS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för  

- varken före, under eller efter tävlingen. 

 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan görs via mail till Erun@telia.com senast 30/6 

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om seglarens namn, klubb och telefonnummer samt segel-

nummer, eller annat kännetecken om båten saknar mätbrev. 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 100:- och betalas kontant eller swish i samband med registreringen. 

 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen vid KKS klubbstuga den 1 juli 2018 kl.09.00-

09.45 

 

 

5. Seglingsföreskrifter 

 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen och gås igenom vid rors-

mansmötet. 

  

mailto:Erun@telia.com


6. Tidsprogram 

6.1 Registrering    09.00 – 09.45 

 Säkerhetskontroll   i samband med sjösättning 

Rorsmansmöte   10.00 

Tid för första varningssignal  11.00 

 Prisutdelning/ korv och fika  efter att seglingarna är avslutade. 

 

6.2 3 kappseglingar är planerade. 

 

 

7. Kappseglingsområde 

 Kappseglingarna genomförs i sundet ca 500 m 

norr om KKS klubbstuga.  

 

 

8. Banan 

 Banan kommer att anpassas för C-optimister och 

läggs så att varje segling tar ca 20 minuter 

 

 

9. Poängberäkning 
 Du får poäng efter din placering, alla tre segling-

arna räknas och den seglare som får lägst poäng-

summa vinner.  
 

 

 

Information 

Webbpublicering. Om seglaren inte vill medverka med namn och ev. bild i resultatet på KKS hemsida 

måste detta meddelas vid registreringen. 

 
Vi ser fram emot en familjär dag med trevliga seglingar. 

 

Välkommen! 
/KKS tävlingsledning 
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