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Internationellt SM för 2.4mR i Saltsjöbaden 2008

Svenska 2.4mR Förbundet har följande önskemål beträffande ett SM-arrangemang i

Saltsjöbaden 2008. Dessa skall ses som en komplettering och precisering av
Förbundets manual för 2.4mR-regattor.

Tidpunkt
Torsdag 14 augusti till söndag 17 augusti.

Antal deltagare
Vårt SM är av hävd internationellt så man bör kunna räkna med utländskt
deltagande, främst från Finland. Deltagarantalet på SM har under senare år varit
omkring 40. Ett SM i Stockholm drar erfarenhetsmässigt något fler seglare. Målet ar
att kunna locka åtminstone 50 deltaoare.

Program, hållpunkter
Torsdag 14l8 Registering, mätning, tune-up-race
Fredag 15/8 3-4 seglingar

After-sail
Förbundets årsmöte

Lördag 16/8 3-4 seglingar
Regattamiddag

Söndag 17l8 2-3 seglingar
After sail
Prisutdelnino

Antal delseglingar
Antal delseglingar preciseras i inbjudan till max tio Skulle det gå att få till stånd fyra

- seglingar både fredag och lördag blir det därför högst två seglingar på söndag Det
kan vara lämpligt att i inbjudan fastställa tidsramar och ange maximalt antal seglingar
för varje dag. Det kan förslagsvis se ut så här:

Fredaq Start tidiqast kl 10 Max fvra seqlinqar

Lördaq Start tidioast kl 10 Max fvra seqlinqar

Söndaq Start tidioast kl 10 och senast kl 14 Max tre seqlinqar

Maxtid på vattnet enl regattamanualen (4 tim) Seglingsledningen har naturligtvis ett
ansvar att anpassa programmet med hänsyn till vindförhållandena. Förändringar i

tidsprogrammet beslutas och annonseras dagen före.

Banområdet
Banområdet läggs så att störningar från övrig båttrafik på Baggensfjärden blir så liten
som möjligt. Om möjligt bör särskilda följebåtar avdelas för att dirigera övrig båttrafik
att passera vid sidan av banområdet.
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Socialt program
För årsmötet behöver Förbundet få tillgång till lokal som rymmer 40 personer.
Kostnaderna för after-sail och för regattamiddagen inkluderas i startavgiften.

Sj ösättn i n g, b ry g g p I ats er, parkeri n g
Båda kranarna bör vara tillgängliga. Kranen vid SkotaHem-bryggan repareras. Dess
lyftkapacitet är i dag mycket begränsad

Alla deltagande båtar skall ha tillgång till bryggplatser. Tilldelad plats meddelas vid
registrering.

Parkering ordnas för släp och bilar. Undersök alternativa parkeringsmojligheter med
Skota Hem, Vår Gård, Grand Hotel, JM och Brf Marinan. Uppgifter om var bilar och
släp kan parkeras meddelas deltagarna per e-post före ankomsten till Saltsjöbaden
och annonseras tydligt på plats.

Inkvartering
Möjlighet till gemensam inkvartering till rimlig kostnad för utsocknes och utländska
deltagare arrangeras genom t ex Vår Gård eller Grand Hotel.

Inbjudan
Inbjudan avfattas på engelska och läggs ut på KSSS'hemsida, på Svenska2.4mR
Förbundets hemsida och på Internationella 2.4mR Förbundets hemsida senast 1

mars 2008. Inbjudan skickas per e-post till deltagare itidigare SM och till 2.4mR
Förbundets medlemmar. Evenemanget annonseras på andra nationers webbplatser.
Svenska 2.4mR Förbundet hjälper till med tillhandahållande av adresser.


