Kompletterande seglingsföreskrifter
Liros Cup Skanör 2022
Datum: Söndag 28 augusti
Plats: Skanörs hamn
Båtklass: Optimist
Arrangör: Skanörs Båtklubb
1.

Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering

1.1

Tävlingsexpeditionen är placerad i Skanörs Båtklubbs klubbhus.

1.2

Signaler visas på land i signalmasten som är placerad flaggstång vid
klubbhuset.

1.3

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

2.

Tidsprogram

2.1

Söndag 28:e augusti
08:00 – 09:30 Registrering och säkerhetskontroll
09:30 Rorsmansmöte
11:00 Första planerade varningssignal

Prisutdelning snarast efter eventuella protestförhandlingar ochsista seglingen.
2.2

Ingen varningssignal efter kl 15:00 på söndagen.

3

Märken

3.1

Rundningsmärkena är orangea eller gula cylindrar

3.2

Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar AppSF 10.1.

3.3

Starten är mellan en orange flagga på startbåten och en orange flaggboj

3.4

Målgång är mellan en blå flagga på startbåten och en blå flaggboj

4

Tidsbegränsning

4.1

Kappseglingens tidsbegränsning är 60 minuter.

4.2

Målgångsfönstret är 20 minuter.

5.

Ändringar eller tillägg till appendix S

5.1

Flagga D tillsammans med en ljudsignal betyder “Varningssignal kommer att ges
tidigast 30 minuter efter att flagga D hissats. Båtarna ombeds att INTE lämna hamnen
före denna signal har givits.”

5.2

Banan är en kryss/länsbana med undanvindsmålgång.
Optimist (2 varv)

START-1-4-1-5-MÅL

Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banan så att en kappsegling tar
cirka 30 minuter

5.3

Klassflaggor är:
Optimist: Vit flagga med Optimistmärke

5.4

Följande startsignaler gäller, detta ändrar KSR 26 samt AppSF 7.1.
Strax före eller i samband med varningssignalen visas klassflaggan samt vilken
skärpt startregel som gäller. Dessa flaggor går ner efter start.
Minuter före
startsignalen
5
4
1
0

5.5

Flagga

Ljud

Betydelse

Flagga med siffra 5 visas
Flagga med siffra 4 visas
Flagga med siffran 5 tas ned
Flagga med siffra 1 visas
Flagga med siffran 4 tas ned
Flagga med siffran 1 tas ned

Ett
Ett

Varningssignal
Förberedelsesignal

Ett

En minut till start

Ett

Start

Protesterande båt måste vid målgången meddela kappseglingskommittéen att den
tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR 61.1a.
Protesttidens utgång är 30 minuter efter den sista båten i kappseglingen gick i mål.
Detta ändrar KSR 61.3

Datum: 2022-08-22

