Kompletterande seglingsföreskrifter
Kappsegling:

HENRI LLOYD FROSTBITE Challenge bankappsegling

Datum:

27/11 – 28/11 2021

Plats:

Marstrand (MaSS)

Tävlingsnivå:

Blå

Klasser:

J70
CB66
OK-jolle

Arrangör:

Marstrands Segelsällskap

1.

Tävlingsexpeditionens, signalmastens placering och officiell
anslagstavla

1.1

Tävlingsexpeditionen är placerad vid Muskeviken/ MaSS slip

1.2

Signaler i land kommer att visas lördag morgon till kl. 09.00 på signalmasten
som är placerad vid tävlingsexpeditionen. Därefter är signalmasten vid
H-bryggan på Marstrandsön.

1.3

När flagga AP visas på startfartyget när det är förtöjt i land, ersätts ”en minut” i
kappseglingssignaler med ”tidigast 60 minuter”.

1.4

Den officiella anslagstavlan är belägen vid tävlingsexpeditionen lördag morgon
till kl. 09.00. Därefter är anslagstavlan vid gångrampen till H-bryggan på
Marstrandsön.

2.

Tidsprogram

2.1 Tidsprogram
Lördag 28:e november

5 kappseglingar planeras

08.00-09.00

Registrering Muskeviken

09.00

Rorsmansmöte Muskeviken

09.55

Första varningssignal

Ca 12.15

Lunch på Hotell Villa Maritime

Ca 18.30

Regatta middag på Hotell Villa Maritime

Söndag 29:e november

3 kappseglingar planeras

09.55

Dagens första varningssignal

Ca 13.00

Lunch på Strandverket med prisutdelning

Hämtning till Rorsmansmötet från brygga H arrangeras av MSS ca kl 08.45 (avser J70).
Senaste tiden för en varningssignal den sista planerade kappseglingsdagen är kl.12.30.

2.2

8 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan.

2.3

Kappseglingskommitén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar
ca 20 minuter att segla.

3

Märken

3.1

Märken är gula cylinderbojar.
Startmärken är en stång med orange flagga på startfartyg och en stång med orange
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 startförfarande.

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.

4

Tidsbegränsning

4.1

Kappseglingens tidsbegränsning är 40 minuter.

4.2

Målgångsfönster:
En båt som inte går i mål inom 10 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

4.3

En båt som startar senare än 3 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar App. A4.

5.

Ändringar eller tillägg till appendix S

5.1

Banan är en Frostbite-bana som visas på rorsmansmötet. Vid grön flagga på startfartyget
skall styrbordsbanan seglas. Vid röd flagga skall babordsbanan seglas. Detta beror på
vindriktning i banområdet.
Detta ändrar App. S7

5.2

Klassflaggor:

J70
CB66
OK-jolle

Detta ändrar App. S 6.1
5.3

Ändring av app. S, se även punkt 3.1
Datum: 2021-11-25
Ver.:
2
NSL Peter Söderberg

Bilagor: exempel på banor

