
Seglingsföreskrifter vid Match Race 180922

1. Regler

1. Undvik kollision.
2. Babord väjer för Styrbord.
3. Båt i lovart väjer för båt i lä.
4. Ingen rätt till plats vid märke (gäller även start och mål).
5. Man skall hålla undan för andra båtar både vid slag OCH gipp. 
6. Straff innebär gipp på kryssen och slag på länsen.

Straffet skall tas efter start och innan målgång.

Startprocedur
5 min (Varning - Klassflagga upp - tut)
Båt ska innan förberedelse (dvs inom en minut) vara utanför en linje 90
grader mot startlinjen genom startmärket på respektive sida.
(Gul = Styrbord; Blå = Babord).
4 min (Förberedelse - Flagga P upp - tut)
Båt ska innan förberedelse är över (dvs inom två minuter) segla från 
bansidan till startsidan första gången den skär och klarar startlinjen.
2 min (Insegling slut – Tut + Gul/Blå flagga hissas om båt ej seglat in)
Båt får segla fritt över hela banan för att skaffa sig en fördelaktig 
startposition
1 min (Förberedelse över – Flagga P ned – långt tut)
0 min (Start – Klassflagga ned - tut)
Start

Domarnas beslut på banan är definitivt. 
Inga protester gillas oavsett om domarna inser att de dömt fel.

 
2. Villkor för att delta

Medlemskap i förening som ingår i SSF.
ÖSS medlemmar har förtur.

3. Båtar och segel
RS Vision

4. Tidsprogram
11.00 Registrering. 
11.10 Riggning av båtar & utläggning av bana.
11.30 Skepparmöte – Genomgång av regler, startprocedur,  
                          besättningsbyten, matchschema, straff etc
11.40 Första start
ca 15.00 Resultatgenomgång

Varje segling beräknas ta ca 15 min och varje följande omgång startas 
så snart som möjligt efter föregående omgång.



5 Tävlingsformat och matchschema
Cup med direktutslagning.
(A och B-final)

6. Banan
Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv.
Start – 1 – 2 – 1 – mål. 
Rundningsmärkena ska lämnas om styrbord. 
Babords startmärke kan användas som rundningsmärke 2.
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