Ölmanäsdagen
Datum: 2021-08-01
Plats: Gårdabrygga, Ölmanäs
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: Optimist A/B/C, RS Feva, E-jolle, Laser, Laser Radial, Laser 4.7,
RS Tera. Rs Aero, Zoom8, Rs Vision,
Arrangör: Ölmanäs SS

1.

Regler

1.1

Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén
avseende uppträdande på land och under transport till och från
banområdet med anledning av pågående Corona-pandemi. En tävlande
eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt
protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot
denna regel.

1.2

Straff enligt KSR 44.1 ändras till en svängsstraff.

2.

Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1

Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan
vid jollehamnen senast kl 08:00 samma dag som de träder i kraft.

2.2

Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 20:00 dagen innan de träder
i kraft.

3.

Signaler visade på land

3.1

Signaler visas på land i signalmasten som är placerad Vid Tribunen

3.2

När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med
”tidigast 45 minuter”.

4.
4.1

Starten
Första varningsignal är kl 10.45.
Ingen start efter 15.00

4.2

KSR 26 ändras enligt följande:
Minuter före
startsignalen

Flagga

Ljud

Betydelse

6

Klassflagga och P, I, U eller
svart samt O eller R

Ett

Uppmärksamhet

5

Sifferflaggor visas

Ett

Varningssignal

4

Sifferflagga 5 tas ner

Ett

Förberedelsesignal

1

Sifferflagga 4 tas ner

En lång

Sista minuten

0

Sifferflagga 1 och andra
flaggor, utom O/R, tas ner

Ett

Startsignal

4.3

För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska
börja kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal
minst fem minuter före uppmärksamhetssignalen.

4.4

En båt som startar mer än fem minuter efter startsignalen räknas som
inte startande (DNS).

5.

Banan

5.1

Startlinjen är mellan en stång med orange flagga på startfartyget och
bansidan av startmärket en flaggboj med orangeflagga.

5.2

Optimister

Start – 1 – 2 – 3 - Mål

RS Feva, Rs Vision

Start – 1 -2 -3 – 2 - 3 - Mål

Laser, Aero, E-jolle

Start – 1 -2 -3 – 2 - 3 - Mål

Q
F
E

När Flagga T (trikoloren) Visas i samband med start adderas ett extra varv 2-3
Start boj = Flaggboj med orange flagga
Mål boj = Flaggboj med Blå flagga
Boj 1,2,3 Gul Cylinderboj

5.3

Mållinjen är mellan en stång med en blå flagga på målfartyget och
bansidan av målmärket.

5.4

Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att
en kappsegling tar cirka 45min att segla.

5.5

Maximitid för första båt i mål är 75.

5.6

En båt som inte går i mål inom 15 efter att första båt har gått i mål räknas
som inte ha gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35.

6.

Protester och ansökningar om förhandling

6.1

Protester och ansökningar om förhandling ska skickas in som e-post till
jury.olss@gmail.com inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt
KSR 61.2.

6.2

Protesttiden är 30 minuter efter det att seglarna haft rimlig tid att nå
hamnen.

6.3

Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås
senast 30 minuter efter protesttidens utgång. Kallelse kommer om så är
möjligt också att skickas ut med e-post.

Datum: 2021-07-30

