
Välkomna till Regionkval 1 år 2021 hos LiJS

All information skall finnas i Sailarena, tex. inbjudan, seglingsföreskrifter osv. 

Vi kommer att publicera information under regattan som flaggor på signalmasten, 
protesttid, kallelse till protestförhandling, resultat osv på Sailarena

Läs noga, tex. skall man vara medlem i SOF, båten skall vara ansvarsförsäkrad och 
inmätt osv. Det är allas ansvar att följa reglerna. 

På vattnet kommer vi att använda kanal 72 för coacher och föräldrar som vill lyssna

Med tanke på Corona, så gäller att undvika trängsel, bara en stödperson per seglare 
och givetvis att man stannar hemma om man är sjuk



Tider

Tider finns i inbjudan

Vi siktar på första start kl 11:00

Längre lunchpaus planeras, troligtvis mellan race 1 och 2, ta med mat ut på vattnet

På söndag börjar vi en timme tidigare, första start kl 10:00

Ingen start påbörjas efter kl 15:00 på söndag

Läs inbjudan, kompletterande seglingsföreskrifter och uppdateringar på Sailarena



Banområde

Banområdet planeras bli mellan Bosön, Askrikehamnen och Storholmen, grundet i 
mitten av banan är 2,3 m och inget att bry sig om

Grundet norr om Bosön är dock grunt, så akta er för att gå norr om sydpricken

Vid kluriga vindar så kan vi bestämma att tex. gå ut på Stora Värtan – följ Startfartyget



Banan



Startprocedur ej skärpt start

5 minuter till start

4 minuter till start

1 minuter till start

Start



Startprocedur – skärpt en minuters regel

5 minuter till start

4 minuter till start, någon av dessa går upp –
fråga coachen exakt vad de betyder

1 minuter till start, någon av dessa går ner

Start



Startprocedur – enskild eller allmän återkallelse

Ett tut
En eller några skall vända tillbaka
Vi ropar inte ut vilka

Två tut
Alla skall starta om



Domare

Coacher får gulflagg för att döma regel 42

Vid ev. protester så har vi domare på telefon



Lämna ribbar och parkering

Vi har lånat några platser i Askrike

Ribbar på Bosön får vi låsa fast i varandra inne i den indre hamnen eller på bryggan

Parkera bilar och släp enligt anvisningar i dokument på Sail arena



Prisutdelning

Glass till alla seglare på lördagen

Prisutdelning så snart protester är avklarade på söndagen

Barn som ligger i Askrike anländer med ribb

Föräldrar håller sig borta

Pokal till de första 20, nyttopriser lottas ut


