Kompletterande seglingsföreskrifter
Regionkval 2 Optimist 2021 för region 5
Datum:
Plats:
Nivå:
Båtklass:

4 – 5 september 2021
Gottskär
Blå
Optimistjolle

Arrangör:

Segelsällskapet Kaparen
Gottskärsvägen 180
439 94 Onsala

1.
1.1

Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering
Tävlingsexpeditionen är placerad längst ner vid Gottskärs Hamnplan i SS
Kaparens klubbhus

1.2

Signaler visas på land i signalmasten som är placerad omedelbart utanför SS
Kaparens klubbhus entré

1.3

När flagga AP =
visas i land ersätts ”en minut” i
kappseglingssignaler med ”tidigast 60 minuter”.

1.4

Den officiella anslagstavlan är digital på:
www.sailarena.com/sv/se/club/sska/regionkval-optimist-region-5
Information kommer även att anslås i SS Kaparens skyltfönster

2.
2.1

Tidsprogram
Dag

Datum

Lördag
Söndag

4/9 2021
5/9 2021

Tid för första
varningssignal
10.55
09.55

2.2

Ingen start efter kl. 15.00 den 5/9 2021

3
3.1

Märken
Märke nr. 1 och 3 är större gula cylinderbojar,
märke 1A är ett mindre gult klot,
märke 2A och 2B är smala stående gula bojar (fimpar).
Startlinje markeras med stång på flaggboj med orange flagga samt stång med orange
flagga på kommittébåt. Detta ändrar app. S 9.2
Mållinje markeras med stång på flaggboj med blå flagga samt med stång med blå
flagga på kommittébåt.

3.2

Vid banändring flyttas samma märken.

4.

Startprocedur enl. KSR 26 och orange flagga

5.
5.1

Tidsbegränsning
Kappseglingskommittén försöker anpassa banan att seglas ca 35 minuter.

5.2

Kappseglingens tidsbegränsning är 55 minuter.

5.3

Målgångsfönstret är 20 minuter.

5.4

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

6.
6.1

Ändringar eller tillägg till appendix S
Ändring av seglingsföreskrifter anslås senast kl. 09.00 den dag de börjar gälla.
Detta ändrar app. S 3.1

6.2

Klassflagga är flagga F =

6.3

Banan är kryss/läns med målgång i lä om startfartyget, detta ändrar app S 7.2
Märken tas om babord FÖRUTOM MÄRKE 2A som tas om styrbord
Start – 1 – 1A – 2A/2B – 1-1A - 3 – Mål.

detta ändrar app. S 6.1

7.
7.1

Protester och straff
Protesttiden är 30 minuter efter det att alla båtar haft en rimlig möjlighet att
segla in från banan. Detta ändrar app. S 13.2

7.2

Upplysning om KSR 61
● Optimistjollen behöver inte visa röd flagga (protestflagga).
● Den protesterande båten måste vid målgången meddela seglingsledningen
att den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser.
● Inga protestförhandlingar pågår efter kl19.00. Förhandlingar avbryts och
återupptas nästkommande morgon om det är en tävlingsdag.

7.3

Appendix T1 ” Straff efter kappsegling” används

8.
8.1

Tillägg till KSR
Om det finns konflikt i texten mellan inbjudan och seglingsföreskrifter, har
texten i seglingsföreskrifter företräde.

Datum: 2021-08-30
Peter Söderberg NSL

