
Grön bana
Kompletterande seglingsföreskrifter

Kappsegling: Junior-SM 2021 (röd nivå)

Klasser: Zoom8 tjejer & killar, Optimistjolle tjejer

Datum: Från den 13 till 15 augusti 2021

Arrangör: Lommabuktens Seglarklubb, Bjärred Optimistjolleklubb, Malmö Segelsällskap och
Segelsällskapet Pinhättan.

1. Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering
1.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i Klubbhuset.
1.2 Signaler visas på land i signalmasten som är placerad på hamnplanen.
1.3 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med ”tidigast 60 minuter”.
2. Tidsprogram
2.1 Tidsprogram anslås på Sailarena.
2.2 Ingen varningssignal efter kl.14.55 på söndagen.
2.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar 20 - 35 minuter

att segla.
3 Märken
3.1 Rundningsmärkena är gula/röda bojar.
3.2 Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar AppSF 10.1.
4 Tidsbegränsning
4.1 Kappseglingens tidsbegränsning är 45 minuter.
4.2 Målgångsfönster är 15 minuter.
4.3 En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Detta

ändrar KSR A4.
5. Ändringar eller tillägg till appendix S
5.1 Optimist-seglarna delas varje dag in i två olika grupper, en vit och en blå grupp. Vilken

grupp som varje seglare ingår i anslås på den officiella anslagstavlan (Sailarena) senast
08.00 samma dag. Om båda grupperna genomfört fler än en kappsegling och grupperna
har genomfört samma antal kappseglingar under tävlingsdagen delas grupperna om till
nästa tävlingsdag. Ny gruppindelning inför nästa dag baseras på resultatlistan från
innevarande dag.

5.2 Optimist-seglarna får ett vitt och ett blått band för identifikation av startgrupp från
sekretariatet. Det är upp till varje seglare att veta vilket band denna skall ha. Bandet skall
fästas seglets sprihorn.

5.3 Flagga D tillsammans med en ljudsignal betyder “Varningssignal kommer att ges tidigast
60 minuter efter att flagga D över banflagga hissats. Båtarna ombeds att INTE lämna
hamnen före denna signal har givits.”

5.4 Kappseglingsområde anslås på Sailarena.
5.5 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1. Detta ändrar AppSF 7.1
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5.6 Klassflaggor enligt följande. Detta ändrar AppS 6.1
Zoom8: Röd flagga med Zoom8 märke
Optimist vit grupp: Vit flagga med Optimistmärke
Optimist blå grupp: Blå flagga med Optimistmärke

5.7 Banan är en kryss/läns med halvvindsmålgång enligt skiss nedan. Detta ändrar AppSF 7.2
Zoom8: Start-1-4s/4b-1-4b-mål
Optimistjolle: Start-2-4s/4b-2-4b-mål

5.8 Följande startsignaler gäller, detta ändrar KSR 26 samt AppSF 7.1:
Strax före eller i samband med varningssignalen visas klassflaggan samt vilken skärpt
startregel som gäller. Dessa flaggor går ner efter start.

Minuter före
startsignalen

Flagga Ljud Betydelse

5 Vit med siffran 5 visas Ett Varningssignal

4 Blå med siffran 4 visas
Vit med siffran 5 tas ned

Ett Förberedelsesignal

1 Gul med siffran 1 visas
Blå med siffran 4 tas ned

Ett En minut

0 Gul med siffran 1 tas ned Ett Start
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