SKOLMÄSTERSKAP I SEGLING
Inbjudan 28.8.2018
Skolmästerskap i segling för högstadiets elever och skolor
Helsingfors Segelsällskap r.f. (HSS), Brändö Seglare r.f. (BS) och Segling och Båtsport i Finland r.f. (SBF)
arrangerar igen i samarbete det traditionella nationella skolmästerskapet i segling, fredagen den 14.9.2018
i Havshamnen i Helsingfors. Tävlingen seglas med HSS Sailing Center´s Laser 16 –centerbordsjolle med en
besättning på fyra elever.

Deltagande och försäkringar
Högstadier får delta i tävlingen med ett fyrmannalag. Eftersom meningen med tävlingen också är att
introducera kappsegling för sportiga unga och att locka med nya utövare av sporten, skall besättningen på
fyra personer bestå av två elever vilka seglar rankingserien i en officiell juniorklass som lyder under Segling
och Båtsport i Finland r.f. (optimist, Zoom8, E-jolle, Laser, 29er), medan dom två övriga lagmedlemmarna
är med för att lära sig nytt och för att bekanta sig med grenen. Skepparen bör kunna kappseglingssreglerna.
Högst 21 lag får delta i tävlingen. En skola kan anmäla flera lag till tävlingen, men ifall fler än 21 lag anmäler
sig, kan en skolas representationsrätt begränsas till ett eller två lag. Anmälningsordningen bestämmer vilka
lag som får delta i tävlingen. De eventuella extra lagplatserna fördelas jämnt mellan de anmälda lagen med
beaktande av anmälningsordningen.
Laget ansvarar för att seglarna har en i kraftvarande olycksfallsförsäkring, antingen en personlig sådan, eller
en via skolan. En elev som är medlem i en båtförening som är medlem i Segling och Båtsport i Finland r.f. är
försäkrad via SBF.
Anmälan sker via HSS´ hemsidor, genom att fylla i anmälningsblanketten:
http://helsinkisailing.com/koulumestaruus/.

Tidtabell
8.00 till HSS med förbindelsbåt
9.00 skepparmöte
10.00 kvalserien igång
12.00 lunch
13.00 finalserien börjar
ca. kl. 16 prisutdelning

SKOLMÄSTERSKAP I SEGLING
Banområdet
Tävlingsområdet är i närheten av HSS.
Anmälan
Deltagandet är gratis – HSS, BS och SBF fungerar som tävlingens sponsorer, så all hjälp av deltagarnas
ansvarspersoner (lärare, förmyndare) tas emot med tacksamhet. Frivilliga ombeds meddela därom på
adressen sailingschool@helsinkisailing.com. Ingen jollehyra uppbärs av de deltagande lagen, inte heller
skadeförsäkringens självriskandel, men vi utgår ifrån att skepparna känner sitt ansvar och sköter om
lånejollarna och -utrustningen. SBF och försäkringsbolaget IF försäkrar tävlingsjollarna under evenemanget.
Anmälningar: martinjstill@gmail.com
Tilläggsinformation: sailingschool@helsinkisailing.com

Tilläggsinformation, bilder samt resultat från senaste års tävling på Facebook:
www.facebook.com/PurjehduksenKoulumestaruuskilpailut
Obs: Arrangörerna förbehåller rätten att fotografera, videofilma samt att referera tävlingen, deltagarna
och de olika lagen i olika medier, inklusive Internet, television, tryckt media, radio, mobilkanaler et c.

Välkommen!

HSS / Martin Still
BS / Ben Mellin
SBF / Laura Santala

TILLÄGGSINFORMATION OM EVENEMANGET
facebook.com/PurjehduksenKoulumestaruuskilpailut
sailingschool@helsinkisailing.com

:

