Seglingsföreskrifter
Hölicksregattan
Datum: 2021-07-31
Plats: Hölicks fiskeläge, Hudiksvall
Båtklass: 606
Arrangör: Hudiksvalls Sjösportsällskap

1.

Ändringar i seglingsföreskrifterna

1.1

Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan
senast kl 08:00 samma dag som de träder i kraft.
Den officiella anslagstavlan (digital) finns på webaddressen:
https://padlet.com/joakim24/holicksregattan

1.2

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

2.

Signaler visade på land

2.1

Signaler visas på land i signalmasten som är placerad på vågbrytaren i
Hölicks hamn

2.2

När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med
”tidigast 30 minuter”.

3.

Starten

3.1

Kl: 11:30 Tid för första varningssignal

3.2

KSR 26 ändras enligt följande:
Minuter före
startsignalen

3.3

.

Flagga

Ljud

Betydelse

5

Klassflagga och I, U eller
svart samt O eller R

Ett

Uppmärksamhet

3

Sifferflaggor visas

Ett

Varningssignal

2

Sifferflagga 3 tas ner

Ett

Förberedelsesignal

1

Sifferflagga 2 tas ner

En lång

Sista minuten

0

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

Ett

Startsignal

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.

Banan

4.1

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

4.2

Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv.
START – 1 – 4 – 1 – MÅL

4.3

Rundningsmärkena är gula, smala cylinderbojar.
Start- och målmärket är en svart-vitrutig flaggboj.

4.4

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

4.5

Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att
en kappsegling tar cirka 40 minuter att segla.

4.6

Maximitid för första båt i mål är 70 minuter.

4.7

En båt som inte går i mål inom 20 minuter efter att första båt har gått i
mål räknas som inte ha gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35.

Datum: 2021-07-01 kl. 22:10

