
Inbjudan Klubbmästerskap Lidingö Jolleseglare 2019 
 

Klasser: Optimist Grön 

 Optimist Blå/Röd 

 Laser 4.7 

 Laser Radial 

 Laser Standard 

 F18 och övriga flerskrov 

 

Datum: 2019-10-12 

 

Arrangör: Lidingö Jolleseglare 

Plats: Bosön, seglilngar på Askrikefjärden 

 

1. Regler 

 

Tävlingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna, dock med undantag: 

 Alla övriga seglare visar extra hänsyn till seglare i Opti Grön klassen och väjer för dessa, Gröna seglare får 

band att ha i toppen av seglet  

 Gröna klassen seglar enligt Gröna regler (delas ut på morgonen och gås igenom på rorsmansmötet) 

 Klubbcoachen får hjälpa Gröna seglare under regattan.  

 Direktbedömning kan komma att tillämpas. 

 Eventuella protester skall lämnas in inom 30 minuter från sista båt i mål, och dessa löses under lunchen.  

 

Alla skall ha flytväst samt torr eller våtdräkt för det är kallt i vattnet. 

 

Regattan sker på egen risk. Alla är välkomna, men för att bli klubbmästare skall man vara medlem i klubben. 

 

En förutsättning för regattan är att ett antal föräldrar ställer upp som funktionärer. 

 

F18 och Flerskrov seglar enligt handikapsystem som beskrivs på rorsmansmötet. 

 

2. Tidsprogram 

 

08:30-09:00 Anmälan i klubbhuset 

09:00 Rorsmansmöte 

Ca: 10:00 Första start (vi försöker komma igång så snabbt som möjligt, så kan bli tidigare) 

Ca: 12:30 Gemensam grillning 

 

Vi får se hur många kappseglingar vi hinner, vi bestämmer det på plats (men kanske 4 korta race är lagom). Blir det 4 

eller fler så får man räkna bort den sämsta. 

 

3. Bana 

 

F18 kommer att segla på separat bana enligt Oscar Wärsells instruktion på rorsmansmötet. 

 

Optimist och Laser seglar kryss-länsbana, 2 varv. Kryssmärket för Laser är längre bort. Se banskiss:  

 Optimist: Start, märke 1, märke 3, märke 1, märke 3, mål 

 Laser: Start, märke 2, märke 3, märke 2, märke 3, mål 

 

Start är mellan orange flaggboj och orange flagga på startfartyget. Mål är mellan blå flaggboj och blå flagga på 

startfartyget.  



 
4. Starten  

4.1  Klassflagga för optimist är en grön flagga och Opti Blå/Röd flagga O (Röd och Gul) 

4.2 Beroende på hur många Optimister det blir, kan Grön eventuellt få egen start, eventuellt starta 
tillsammans med Blå/Röd 

4.3  Startproceduren genomförs med flaggor och ljudsignal 

 
4.4 Klassflagga för Laser är Siglanflagga D (blå, gul, blå). Ambitionen är att även Laser bara skall använda vanlig 

start (Blue Peter), men om det blir många omstarter kan skärpt start (I, U eller Svart flagg) komma att användas. 

 

5. Priser 

 

Priser till åtminstone första båt i varje klass, fler till Optimisterna 

Nyttopriser till Optimistjollarna och Laser ungdomsseglare 


