Kompletterande seglingsföreskrifter
Tävling:
Datum:
Arrangör:

1.
1.1

Lilla Åfor
30 juni 2018
KSSS

Tidsprogram
Program
08:00-10:15 Registrering
10:30 Skepparmöte
11:00 Tidigaste tid för första varningssignal
Ca. 16:00 Prisutdelning på stora Scen

2

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1

Tävlingsexpeditionen är placerad på familjeområdet på Skeppsholmen där kommer
även signaler på land att visas.

3.

Märken

3.1

Rundningsmärkena i looparna är orange tetror.
Avgränsningsbojar är gula cylinderbojar (första delen av banan) och röda klotbojar
(andra delen av banan)
Startmärken är orange flaggor.
Målmärken är mellan två röda klotbojar

4

Tidsbegränsning

4.1

Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitiden för första båt i mål är 70 minuter.

4.2

Målgångsfönster:
En båt som inte går i mål inom 25 minuter, efter det att den första båten seglat banan
gått i mål, räknas som om den inte gått i mål.
Detta ändrar KSR 35 och App A 4.

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1

Banan är en distansbana runt Skeppsholmen. Banområdet begränsas av yttre avgränsningsbojar. Två alternativa loopar finns utlagda öster om Skeppsholmen. Seglingsledningen kommer att med hjälp av säkerhetsbåt på platsen för looparna visa röd eller grön
flagga för vilken loop som skalla seglas.
Vid Röd flagga rundas märkena på Loop A (första loopen) om babord. Vid Grön flagga
rundas märkena på Loop B (andra loopen) om babord.
Se bilaga 1. Detta ändrar App S 7.

5.2

Klassflaggor och startförfarande
Klassflagga Optimist 13-15 år: Röd flagga
Klassflagga Optimist 11-12 år: Blå flagga
Klassflagga Optimist 9-10år/Hansa: Grön flagga
Med ändring av KSR 26 gäller följande startsignaler:
Minuter före
startsignalen
5
4

3
2
1
0

Flagga

Ljud

Betydelse

Flaggor med siffrorna 5 ,4 ,3 ,2 ,1 visas samt klassflagga
Flaggor med siffrorna 4, 3, 2, 1, visas. Flagga med siffran 5 döljs.
Signalflagga I eller svart flagga kan
visas
Flaggor med siffrorna 3, 2, 1 visas.
Flagga med siffrorna 5, 4 döljs
Flaggor med siffrorna 2, 1 visas.
Flagga med siffrorna 5, 4, 3 döljs
Flagga med siffran 1 visas. Flaggor
med siffrorna 5, 4, 3, 2 döljs
Samtliga flaggor döljs

Ett

Varningssignal

Ett

Förberedelsesignal

Ett
Ett
Ett
Ett

Start

5.3

En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar KSR App A 4.

5.4

Mållinjen är mellan två blå flaggor vid Skeppsholmsbron. Se banbeskrivning. Detta
ändrar App S 11.

5.5

KSR Appendix P gäller. Appendix P ändras så att P.2.3 utgår och att i P.2.2 ändras
”Andra” till ”Andra och därefter följande”.

5.6

Direktdömning kommer att ske på vattnet utan möjlighet till förhandling. En båt kan
protestera mot annan båt för brott mot reglerna i KSR del 2 (då den själv var inblandad i
händelsen) samt KSR 31 och 42. Det sker genom att ropa protest och peka på den båt
som protesten avser. Tar man självmant straff gäller ensvängsstraff.
Om inte båten tar ett straff signalerar domaren sitt domslut genom att peka med röd
flagga på båt som skall ta straff eller visa en grön flagga om domaren friar. Röd flagga
betyder att den felande båten ska ta ett tvåsvängsstraff. Grön flagga betyder att domaren
anser att något regelbrott inte har begåtts.
Detta ändrar KSR 61-67 samt App S 13.

5.7

Regler för stödpersoner
a)
Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att
bryta mot KSR 41.
b)

Följebåtar skall hålla sig utanför en tänkt linje mellan de utlagda avgränsningsbojarna.

c)

Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter,
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.

Bilaga 1. Bana

