
 

Optimistjolle FM 2021 

Arrangör:  Åländska Segelsällskapet (ÅSS) och Mariehamns Seglarförening (MSF) 

Plats: ÅSS Marina, Västra hamnen i Mariehamn 

Datum: 13–15 augusti 2021  

 

TÄVLINGSINBJUDAN 

Noteringen ‘[DP]’ i en regel i Tävlingsinbjudan anger att straffet för ett brott mot den regeln kan, 

enligt protestkommitténs beslut, vara lindrigare än diskvalificering  

1. REGLER 

1.1. I tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna 2021-2024 (KSR). 

1.2. Segling och Båtsport i Finlands (SBF) regler för FM och Optimistjolleförbundets 

kompletterande bilaga daterad 20.3.2019 (Finns som bilaga till denna inbjudan). 

1.3. Klassregler för optimistjolle gäller. [DP] 

1.4. Kappseglingsreglerna ändras enligt följande: 

1.4.1. Regel 61.1(a) kompletteras enligt följande: Omedelbart efter målgång skall en 

protesterande båt informera kappseglingskommitténs målfartyg om avsikt att 

protestera och den båt mot vilken protesten är riktad. 

1.4.2. Kappseglingsreglernas bilaga P är i kraft med följande ändringar:  

P2.1 Första straffet  

När en båt straffas första gången enligt regel P1.2, är straffet ett tvåsvängsstraff enligt 

regel 44.2. Om båten inte tar straffet ska den diskvalificeras utan förhandling.  

P2.2 Andra och följande straff  

När en båt straffas för andra gången, eller därpå följande gånger, under tävlingen, är 

straffet att omedelbart utgå ur kappseglingen. Om den inte gör det, ska den 

diskvalificeras utan förhandling och dess resultat i kappseglingen får inte räknas bort 

(DNE). 

P2.3 är inte i kraft. 

1.4.3. Bilaga T är i kraft.  

1.4.4. Kappseglingsregel 40.1 gäller. [DP]  

1.4.5. Seglingsföreskrifterna kan också ändra andra regler.  

1.5. Regel G3 är i kraft med tillstånd av kappseglingskommittén.  

1.6. Om texter på olika språk är motstridiga gäller den svenska texten i första hand och den 

finska i andra hand.  

 

2. REKLAM 

Båtar åläggs visa reklam som arrangören tillhandahåller. [DP]  

 

 

 



3. KRITERIER 

3.1. Tävlingen är öppen för alla som uppfyller internationella optimistjolleförbundets 

klassregler. Alla tävlande ska dessutom vara födda år 2006 eller senare. 

3.2. Tävlande bör vara medlemmar i respektive lands Optimistjolleförbund eller motsvarande 

Seglarförbund. 

3.3. Rankingpoäng delas enbart ut till medlemmar av Finlands Optimistjolleförbund. Kvitto för 

betalt medlemskap ska uppvisas vid begäran. 

3.4. FM medaljer och vandringspris delas endast ut till medlemmar av Finlands 

Optimistjolleförbund.  

 

4. ANMÄLAN 

4.1. Båtar som uppfyller ovan nämnda kriterier ska anmäla sig på manage2sail.com.  

4.2. Vid anmälan bör tävlande markera i vilken tävling hen deltar:  

• FM 

• Kadett (För yngre och inte så erfarna tävlande ordnas en Kadett tävling, som följer 

rekommendationer från Finlands Optimistjolleförbund.)  

4.3. Anmälan och betalning till FM och Kadett skall ske senast 9.8.2021. 

4.4. En båt konstateras vara anmäld när anmälningsavgiften är betald. 

 

5. ANMÄLNINGSAVGIFT 

• Optimist FM 100 euro 

• Optimist Kadett 60 euro 

 

6. REGISTRERING [DP] 

6.1. Registreringen sker i Race Office. Vid registrering ska följande uppvisas: 

• Underskriven och ifylld utrustningsblankett (gäller inte kadett) 

• Mätbrev (gäller inte kadett) 

• Försäkringsbrev 

• Segel som ska användas i tävlingen samt hanfot på bommen (≤100 mm) 

 

7. PROGRAM  

7.1. FM tävling:  

Torsdag 12.8.2021 Registrering kl. 11-20 

Fredag 13.8.2021  Skepparmöte kl. 9.00, dagens första varningssignal kl. 11.55  

Lördag 14.8.2021  Dagens första varningssignal kl. 10.55  

Söndag 15.8.2021 Dagens första varningssignal kl. 10.55  

Tre till fyra kappseglingar per dag. Ingen varningssignal ges söndag efter kl. 15.55, ifall det 

inte är frågan om allmän återkallelse.  

7.2. Kadett tävling:  

Torsdag 12.8.2021 Registrering kl. 11-20 

Fredag 13.8.2021 Registrering kl. 17-20 

Lördag 14.8.2021 Skepparmöte kl. 9.00, dagens första varningssignal kl. 10.25  

Söndag 15.8.2021 Dagens första varningssignal kl. 10.25  

Tre till fyra kappseglingar per dag. Tävlingsuppehåll mellan cirka kl. 13.30 och 14.45 pga. 

färjetrafik inne i Västra hamnen. 

 

8. MÄTNING 

Kontrollmätning av båtar kan utföras under tävlingen, så väl på sjön som på land.  

 

 



9. POÄNGBERÄKNING  

9.1. I FM tävlingen seglas max 9 kappseglingar, 4 kappseglingar måste genomföras för att 

tävlingen skall vara officiell FM tävling. När färre än 5 kappseglingar har slutförts är en båts 

slutpoäng summan av poängen i alla kappseglingar. När 5 till 9 kappseglingar har slutförts 

är en båts slutpoäng summan av poängen i alla kappseglingar med den sämsta borträknad.  

9.2. I Kadett tävlingen seglas max 6 kappseglingar. När färre än 5 kappseglingar har slutförts är 

en båts slutpoäng summan av poängen i alla kappseglingar. När 5 till 6 kappseglingar har 

slutförts är en båts slutpoäng summan av poängen i alla kappseglingar med den sämsta 

borträknad.  

 

10. SEGLINGSFÖRESKRIFTER  

10.1. Seglingsföreskrifterna kan laddas ner från manage2sail.com från och med 1.8.2021.  

10.2. Skepparmötet hålls i anslutning till ÅSS Marina, plats meddelas vid registrering. 

 

11. TÄVLINGSPLATSEN  

11.1. Som tävlingshamn fungerar ÅSS Marina i Västra hamnen, Mariehamn.  

11.2. FM tävlingen seglas ute på Lagneskärsfjärden och Kadett tävlingen inne i Västra hamnen. 

11.3. Hamnområdet och tävlingsbanorna finns på anslagstavlan på tävlingens sida 

manage2sail.com. 

 

12. FÖLJEBÅTAR [DP]  

12.1. Varje följebåt ska registrera sig och uppge telefonnummer via manage2sail.com. 

12.2. Alla följebåtar ska fungera som säkerhetsbåtar enligt tävlingschefens föreskrifter.  

12.3. Notera hastighetsbegränsning i Västra hamnen från Stenkrossen, se bilaga ”Speed Limit”. 

12.4. Sjösättning och upptagning av följebåtar sker i Korrviks fiskehamn. 

12.5. Trailers kan förvaras på anvisade parkeringsplatser vid Ålands Sjösäkerhetscentrum, se 

bilaga ”Trailer”. 

 

13. BÅTARNAS FÖRVARING [DP]  

Optimistjollar och följebåtar förvaras på anvisade platser vid ÅSS Marina. 

 

14. PRISER  

Vandringspriser för FM delas ut enligt Optimistjolleförbundets anvisning. FM medaljer delas ut 

för åldersklassen Äldre (födelseår 2006-2008) och Yngre (födelseår 2009 och senare). Övriga 

priser delas ut till de sex första i åldersklasserna. 

I Kadett delas pris till de sex första i totalen, samt till de tre första i respektive åldersklass. Kadett 

delas upp i åldersklasserna Mini (födelseår 2011 och senare), Midi (födelseår 2009-2010) och 

Maxi (födelseår 2006-2008). 

 

15. ANSVARSFRIHET  

Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se KSR regel 3, Beslut att kappsegla. 

Tävlingsarrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt 

rum i samband med, före, under eller efter kappseglingen.  

 

16. FÖRSÄKRING 

Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande tredjeparts ansvarsförsäkring 

som uppgår till minst 100 000 euro. Försäkringen bekräftas vid anmälan.  

 

 

 



17. TILLÄGSINFORMATION  

För ytterligare information vänligen kontakta optimistfm2021@gmail.com. Kontaktperson: Johan 

Sundblom tel. 0400 107 900. 


