Kappseglingssäsongen 2020 TSS/SSSv
För den som vill fokusera på den lokala kappseglingen kommer det i år att finnas
lite mer att välja på.
Som alla vet lämnar Corona ingen eller inget obemärkt, men sommar och segling
blir det med eller utan virus.
En nyhet är Västra Mälarens Seglingsserie. Här kan Du tävla om att bli den bäste
seglaren i västra Mälaren, genom att delta i en serie seglingar.
Läs mer om seglingsserien på Västmanlands seglarförbunds hemsida.
Sundbyholmsregattan är en kappsegling som kommer att ingå i serien, den är i år
uppdelad i två klasser – en racing och shorthand klass.
Kappseglingar som TSSoch SSSv arrangerar
Från och med i år är tävlingarna öppna för båda klubbarna.
Sundbyholmsregattan 14 juni.
Hennings minne & Gretas Pokal 20 juni
Klubbmästerskap TSS 15 augusti
Axel Janssons minne 29 augusti
Onsdagsseglingen
Onsdagsseglingen börjar våren v.22-25 och hösten v32-35.
Det fungerar som tidigare år - anmälan sker på svearnas hemsida, en ändring är
att SSSv har införskaffat ett nytt flaggsystem för starten, Du kan läsa mer om det
i föreskrifterna.
Under några onsdagar kommer vi att genomför en extra start, som lite extra
träning.
Vid de tillfällena kommer vi hissa flagga M på starbåten, som ska signalera
extrastart.

ONSDAGSLIGAN
Vi kommer också att införa en liten tävlingsserie, för de som är med och
onsdagsseglar.
Tävlingen fungerar så här, Alla som deltar får ett poäng, vinnaren får en poäng
plus ett och ett halvt poäng.
Andrapristagaren får ett poäng plus en extra poäng, tredjepristagaren får ett
poäng plus ett halvt.
När säsongen är slut räknar vi ihop poängen och vinnaren får ett litet pris.
Du kommer att kunna följa poängställningen på svearnas hemsida.

Vill du vara med och segla, men aldrig har kappseglat?
Det är inte så svårt, men väldigt roligt. För att vara med måste Du känna till din
båts srs-tal,
Du måste också känna till de grundläggande reglerna, samt känna till tävlingens
seglingsföreskrifter.
För att göra det lite lättare för Dig som nybörjare kan Du knyta en vit vimpel i
häckstaget som talar om att
Du är nybörjare, de andra seglarna kommer då att visa Dig större hänsyn.

