Kompletterande seglingsföreskrifter

GP 1 RS Tera och RS Aero
Datum:
Plats:
Tävlingens nivå:
Båtklasser:

14 – 15 maj 2022
Gottskär
BLÅ
RS Tera Sport samt RS Tera Pro
RS Aero 5, 7 och 9

Arrangör:

Segelsällskapet Kaparen

1.
Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering
1.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i SS Kaparens klubbhus på Gottskärs
hamnplan.
1.2 Signaler visas på land i signalmasten som är placerad omedelbart öster
utanför klubbhuset.
1.3 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med
”tidigast 60 minuter”.
2.
Tidsprogram
2.1
Lördag 14 Maj

4 kappseglingar planeras

09.00

Skepparmöte utanför
klubbhuset

09.55

Första varningssignal för
dagen

Ca 16.00

”After-Sail” utanför klubbhuset

Söndag 15 Maj

3 kappseglingar planeras

09.55

Dagens första varningssignal

Ca 15.00

Prisutdelning utan för
klubbhuset

2.2 Inget startförfarande efter kl. 14.30 sista tävlingsdagen.
2.3 7 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan.

2.4 Kappseglingskommitén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar
ca 40 minuter att segla.
3
Märken
3.1 Märke 1 och 3a och 3b är stora gula cylinderbojar. Märke 2 är en röd boj.
Startmärken är en stång med orange flagga på startfartyg och en stång med röd
flagga på en flaggboj
Målmärken är en stång med blå flagga på startfartyg samt en stång med blå flagga på
en flaggboj. Detta ändrar App. S 11.1
3.2 Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar App. S 10.1
4.
Starten
4.1 med ändring av KSR 26 gäller nedanstående starförfarande.

4.2 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 varningssignalen.
När flera klasser startas efter varandra sitter den orange flaggan uppe
hela tiden.
5
Tidsbegränsning
5.1 Kappseglingens tidsbegränsning är 80 minuter.
5.2 Målgångsfönster:
En båt som inte går i mål inom 20 minuter, efter det att den första båten i sin klass
seglat banan och gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Detta ändrar KSR 35
och App. A4
5.3 En båt som startar senare än 3 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar App. A4.

6.
Ändringar eller tillägg till appendix S
6.1 Banan är en kryss-läns bana enl. nedanstående skiss. Detta ändrar App. S7.
6.2 Banan seglas två varv med babordsrundning enligt:
START – 1 – 2 – 3A/3B – 1 – 2 – 3B – MÅL
6.3 Om flagga T =
visas på startfartyget seglas banan 3 varv med babordsrundning
enligt: START – 1 – 2 – 3A/3B – 1 – 2 – 3A/3B – 1 – 2 – 3B - MÅL

6.4 Klassflaggor:
RS Aero 5, 7 och 9

=

RS Tera Sport samt RS Tera Pro =
Detta ändrar App. S 6.1
6.5 Ändring av app. S, se även punkt 3.1
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