Kompletterande seglingsföreskrifter
Svenskt mästerskap och KLM junior, för Trissjolle 2021
Datum: 14-15 augusti, 2021
Plats: Gottskär
Tävlingens nivå: Röd
Båtklass: Trissjolle
Arrangör: SS Kaparen

1.

Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering

1.1

Tävlingsexpeditionen är placerad i SS Kaparens klubbhus.

1.2

Signaler visas på land i signalmasten (flaggstången) som är placerad
syd-ost om klubbhuset vid sjösättningsrampen.

1.3

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

2.

Tidsprogram

2.1

13 augusti
Registrering kl. 10-12
14 augusti
Registrering kl. 9-10.
Skepparmöte kl. 10.00
Tid för första varningssignal kl. 11.00
After Sail 18.00
15 augusti
Tid för första varningssignal kl. 10.00
Ingen varningssignal efter 14.30
Prisutdelning ca 1 timma efter avslutad segling
2.2

Ingen varningssignal efter 14.30 sista kappseglingsdagen

3

Märken

Rundningsmärkena är Gula cylindrar. Startmärken är mellan 2 stänger med orange
flaggor på följebåt och flytboj. Målmärken är mellan 2 stänger med blå flaggor på
följebåt och flytboj.
3.1

3.2

Vid banändring är märket gul fimp.

4

Tidsbegränsning

4.1

Tidsbegränsning vid märke 1 är 15 minuter.

4.2

Kappseglingens tidsbegränsning är 120 minuter.

4.3

Målgångsfönstret är 30 minuter.

5.

Ändringar eller tillägg till appendix S

5.1

Banan är en kryss - länsbana, två (2) varv (START-1-4-1-4-MÅL).
Om flagga T anges seglas banan tre (3) varv. (START-1-4-1-4-1-4-MÅL)

5.2

Länsens banben begänsas av att länsande båt ej får passera mellan
målmärken med blå flagga.

5.3

Klassflagga är: D
Detta ändrar AppSF 6.1

5.4

Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1.
Detta ändrar AppSF 7.1

5.5

En båt som startar senare än 4 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar KSR A4.

5.6

Protesttiden är 30 minuter från att alla båtar haft en rimlig chans att segla
in från banan. Detta ändrar KSR app S 13.2 .

5.7

Kallelse till protestförhandling med tid och plats för förhandlingen, anslås
senast 10 minuter efter protesttidens utgång. Detta ändrar Appendix SF
13.3.

5.8

Upp till det att båda besättningsmedlemmarna fyller 20 deltar de tävlande
även i Junior Klassmästerskap JKLM. Detta ändrar SF 3.2.

Datum: 2021-08-12 18.00

