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Tillägg nr. 1 till Inbjudan 

Svenskt Mästerskap för Optimistjolle 2020 
Regattan gäller även som Rikskval 2 för de som deltar i SM 

Tävlande födda 2009 eller senare inbjuds till tävlingen ”Opti 11” 

 

Radera innehållet under punkt 4.1, 5.1, 5.3 samt 12.2 och ersätt med: 

4.1 Registrering, tillika rorsmansdeklaration sker via länken på den digitala anslagstavlan. 

Stänger fredag den 28 augusti kl 11. 

5.1  Fredag 28 augusti (SM i Optimist) 

Kl. 10:00 Respektive landbas öppnar (se översikt över landbaser i bilaga 1) 

KL.11:00 Registrering av deltagare, stödpersoner och följebåtar stänger 

Kl. 12.00  Senaste tid för publicering av dagens startgrupper 

Kl. 12:30 Coachmöte  

Kl. 13:00 Rorsmansmöte och invigning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kl. 15.00  Första planerade varningssignal  

 
Lördag 29 augusti (SM i Optimist) 

Kl. 08.00 Senaste tid för publicering av dagens startgrupper 

Kl. 09:30  Coachmöte  

Kl. 11.00  Första planerade varningssignal  

 

Söndag 30 augusti (SM i Optimist) 

Kl. 08.00 Senaste tid för publicering av dagens startgrupper 

Kl. 08:30  Coachmöte  

Kl. 10.00 Första planerade varningssignal 

 

Ingen varningssignal efter kl. 15.00 på söndagen.  

Prisutdelning sker på vattnet. Tid och vattenområde för prisutdelningen kommer att 

anslås snarast efter ev. protester är avklarade efter söndagens seglingar.  

  



 
 

 

Confidential 

5.3  Fredag 28 augusti (Opti 11) 

Kl. 10:00 Respektive landbas öppnar (KSSS för KSSS medlemmar och 

Jaktvarvet för övriga) 

Kl. 13:00 Rorsmansmöte och invigning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kl. 15.00  Av arrangören/SOF utsedda coacher (”Opti 11 coacherna”) 

bedriver öppen träning på banområdet i Hotellviken för anmälda i 

Opti 11 

 

Lördag 29 augusti (Opti 11) 

Kl. 10.00 Opti 11 coacherna samlar seglarna på respektive landbas för 

genomgång och tips inför dagens seglingar 

Kl. 11.00  Första planerade varningssignal  

 

Söndag 30 augusti (Opti 11) 

Kl. 10.00 Opti 11 coacherna samlar seglarna på respektive landbas för 

genomgång av gårdagens seglingar och tips inför dagens seglingar 

Kl. 11.00 Första planerade varningssignal 

 

Ingen varningssignal efter kl.15.00 på söndagen.  

Prisutdelning sker på vattnet snarast efter målgång i sista seglingen. 

 

12.2  Stödpersoner och coacher som avser att vistas med följebåt i anslutning till 

tävlingsområdet under tävlingarna skall registrera båten hos arrangören (länk till 

registrering publiceras på den digitala anslagstavlan). Följebåtar ska sjösättas, 

förtöjas och tas upp, och trailers parkeras, enligt anvisningar från arrangören. 

Samtliga registrerade följebåtar ingår i säkerhetsorganisationen och skall vara 

utrustade med WHF. Föraren skall ha tagit del av den säkerhetsplan som kommer att 

publiceras på den digitala anslagstavlan. 
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