
	  

	  

Inbjudan	  till	  Sörmlandscupen	  	  
2-‐2010	  
Arrangör	   	   Datum	   	   Plats	  
Nqbk	   	   2010-‐06-‐13	   	   Nävekvarns	  Båtklubb,	  Nävekvarn	  

Regler	  
Kappseglingarna	  genomförs	  enligt	  reglerna	  så	  som	  de	  är	  definierade	  i	  
Kappseglingsreglerna	  2009-‐2012	  (KSR)	  och	  med	  appendix	  S.	  
Södermanlands	  Seglarförbunds	  föreskrifter	  för	  SörmlandsCup	  gäller	  

Anmälan	  
Du	  anmäler	  dig	  genom	  att	  skicka	  ett	  mail	  till	  ola@teamlinden.se	  .	  Alt.	  Ringer	  du	  070	  
6714890	  
Ange:	  namn,	  klubb,	  båtklass	  och	  segelnummer.	  	  
Anmälningsavgift	  150	  kr	  bet.	  vid	  ankomst	  
För	  optimist,	  ange	  om	  du	  tävlar	  i	  grön	  klass	  (Nybörjare).	  
Obs!	  Sista	  anmälningsdag	  den	  11/6	  

Ankomstregistrering	  
Regattaexpeditionen	  öppnar	  08:30	  och	  rorsmansmöte	  hålls	  09:30.	  
Första	  start	  är	  planerad	  till	  10:30	  

Vägbeskrivning	  
Från	  Nyköping,	  kör	  mot	  Oxelösund	  ca	  2	  km	  därefter	  höger	  mot	  Nävekvarn,	  kör	  tills	  vägen	  
tar	  slut,	  du	  är	  framme!	  

Villkor	  för	  deltagande	  
• Den	  person	  ombord	  som	  har	  ansvaret	  ska	  vara	  medlem	  av	  en	  klubb	  som	  är	  ansluten	  

till	  sin	  nationella	  myndighet.	  
• Varje	   deltagande	  båt	  ska	  vara	  ansvarsförsäkrad.	  	   	  
• Tävlande	  deltar	  i	  regattan	  helt	  på	  egen	  risk,	  se	  KSR	  4,	  Besluta	  att	  kappsegla	  
• Arrangerande	  klubb	  accepterar	  inget	  ansvar	  för	  sak-‐	  eller	  personskador	  som	  någon	  

råkat	  ut	  för	  i	  samband	  med	  regattan.	  
	  
För	  deltagande	  klubb	  gäller	  
Varje	  deltagande	  klubb	  är	  skyldig	  att	  medverka	  i	  säkerhetsorganisationen.	  
Rekommendation:	  en	  säkerhetsbåt	  på	  5	  startande	  båtar.	  I	  annat	  fall	  samordna	  med	  andra	  
klubbar.	  OBS!	  Sådana	  båtar	  skall	  vara	  ansvarsförsäkrade.	  

Träning	  Lördagen	  den	  12	  Juni	  –	  start	  kl	  10.00	  
Dagen	  före	  Sörmlandscup	  –	  deltävling	  nr	  2	  erbjuds	  träningstillfälle	  i	  Nävekvarn	  under	  
ledning	  av	  Per	  Gustavsson	  (Sailcoach	  Sörmland).	  Nävekvarns	  båtklubb	  med	  tillhörande	  
följebåtar	  står	  till	  förfogande	  och	  mat	  och	  enklare	  övernattningsmöjlighet	  kan	  erbjudas,	  om	  
så	  önskas.	  
Separat	  inbjudan	  kommer	  inom	  kort.	  

	  

Välkomna!	  
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