
 
 
 
Kompletterande Seglingsföreskrifter  

 

Datum: 13-15 Augusti 2021  

Plats: Bjärred, Skåne 

Tävlingens nivå: Blå 

Båtklass: Optimistjolle 

Arrangör: SOF – Svenska Optimistjolleförbundet 

 

1. Tidsprogram  

1.1 Program Opti11  

 

Dag  Datum  Tidsprogram 

Torsdag 20210812 16.00-20.00 Ankomst och registrering 

Fredag  20210813  10.00-11.30 Ankomst och registrering 

11:30 Rorsmansmöte   

12:00   Coacherna har genomgång med seglarna 

13:30 Planerad tid för första varningssignal  

Lördag  20210814 10:00  Coacherna har genomgång med seglarna 

11:00  Planerad tid för första varningssignal  

Söndag  20210815 10:00  Coacherna har genomgång med seglarna 

11:00  Planerad tid för första varningssignal  

15:00  Ingen varningssignal efter denna tid.  

Snarast  Prisutdelning 

möjligt 

 

 

Frågor ställs i första hand till den av arrangören tävlingsledningen via epost anna_forssen@live.se 

 

1.1 Sex (6) seglingar är planerade.  

1.2 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca. 30 minuter.  

 



 
 
 
2. Tävlingsexpeditionen och information till seglarna  

2.1 Tävlingsexpeditionen finns i BOJK’S klubbhus i Bjärred.  

2.2 Signalmasten finns utanför klubbhuset 

2.3 Anslagstavlan är placerad utanför klubbhuset 

 

3. Märken 3.1 Rundningsmärken är vita cylindrar.  

3.2 Vid banändring flyttas de ordinarie märkena. Detta ändrar Appendix S 10.1.  

3.3 Startlinje är mellan två stänger med orange flaggor, varav den ena sitter på boj och den andra är 

rest på startfartyget. Detta ändrar KSR appS 9.2.  

3.4 Mållinjen är mellan två stänger med blå flaggor, varav den ena sitter på boj och den andra är rest 

på målfartyget. Detta ändrar KSR Appendix S11.1.  

 

4 Tidsbegränsning  

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning för första båt i mål är 60 minuter.  

4.2 Målgångsfönster är 20 minuter.  

 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S  

5.1 När flagga AP visas ”på land” ersätts ”en minut” i Kappseglingssignal AP med ”tidigast 60 

minuter”.  

5.2 Bana Opti 11 enligt Bilaga 1  

5.3 Seglingsledningen och säkerhetsorganisationen kommunicerar via VHF kanal 72  

5.4 Startprocedur:  

 

Minuter före  Flagga    Ljud  Betydelse 

startsignalen   

  

5  Flagga med siffran 5 visas samt  Ett Varningssignal 

klassflagga och siffervimpel för  

aktuell bana.    

4  Flagga fem tas ned.  



 
 
 

Flagga med siffran 4 visas.   Ett Förberedelsesignal 

Signalflagga U kan visas    

3  Flagga 4 tas ned. 

Flagga med siffran 3 visas   Ett  

2 Flagga 3 tas ned. 

Flagga med siffran 2 visas   Ett  

1                      Flagga 2 tas ned. 

 Flagga med siffran 1 visas, ev.  Ett 

   signalflagga U tas ned.  

0  Flagga 1 samt samtliga flaggor tas ned Ett  Start  

 

Detta ändrar KSR 26 

 

5.5 En båt som startar senare än 4 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Detta ändrar 

KSR A4.  

5.6 Det kommer att finnas tre särskilt utsedda hjälpcoacher på banan. Hjälpcoacherna tillåts hjälpa de 

deltagare som behöver hjälp. Dessa identifieras genom gula västar utanpå flytvästen. Detta ändrar 

KSR 41. 

Hjälpcoacherna är även observatörer utsedda av protestkommittén och kan dela ut straff för brott mot 

regler i KSR del 2, KSR 31 och KSR 42 men ej KSR 14. Straff utdelas till en båt genom att 

observatören ger en ljudsignal, pekar på båten med en gul flagga och ropar segelnumret. Straffet är ett 

tvåsvängsstraff enligt KSR 44.2. Observatörerna kommer ge båten tid att ta straffet själv i enlighet 

med KSR 2 innan straff utdelas. 

5.7 Protesttiden är 30 minuter från att alla båtar har haft en rimlig möjlighet att segla in från banan 

Detta ändrar Appendix S 13.2. Protesttiden meddelas vid anslagstavlan på klubbhuset 

5.8 Kallelse till protestförhandling med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 15 minuter efter 

protesttidens utgång på anslagstavlan. Detta ändrar Appendix S 13.3.  

5.9 Registrering av följebåtar (coacher och andra stödpersoner) sker hos arrangören Endast 

registrerade följebåtar får befinna sig i närheten av tävlingsområdet. Samtliga registrerade följebåtar 

ingår i säkerhetsorganisationen, skall vara utrustade med VHF och skall assistera 

säkerhetsorganisationen när så påkallas. 

 

 



 
 
 
 

Bilaga 1.  

Bana Opti11 2021  

Bana Start – 1 – 2 – 3s/3b – 2 – 3s/3b – 5 -  Mål  

 

 


