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1.
1.1

Tidsprogram
Torsdag 6 augusti
09:00
13:00

Skepparmöte Online
Tid för första varningssignal

Fredag
11:00

Tid för första varningssignal

Lördag
11:00

Tid för första varningssignal

Ingen varningssignal efter kl. 15:00 lördag 8 augusti
.
Prisutdelning genomförs inte publikt, priser kan hämtas på Hamnkontor i
Sandhamn till 9 Aug och därefter på KSSS Kansli
1.2

8 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan.

1.3

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.

1.4

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar
ca 55 minuter att segla.

2

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1

Tävlingsexpeditionen är placerad online och alla meddelanden kommer ske via
whatsapp grupp där deltagare och tävlingsledning ingår.

2.2

Inga signaler kommer visas iland utan endast i whatsappgrupp.

3.

Märken

3.1

Rundningsmärke 1 (kryss) är rött, Gatemärken är orange.

4

Tidsbegränsning

4.1

Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter.

4.2

En båt som inte går i mål inom 30 minuter, efter det att den första båten som
seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Detta ändrar KSR 35
och A4.

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1

Banan är en kryss-läns-bana, se bifogad skiss. Detta ändrar AppSF 11.1

5.2

Klassflaggor:
5 minuters signalen ersätter klassflagg
Detta ändrar AppSF 6.1.

5.3

Med ändring av KSR 26 gäller följande startsignaler:
Strax före eller i samband med varningssignalen visas vilken eventuellstartregel
(I, U eller Svart) som gäller. Dessa flaggor går ner efter start.

Minuter före
startsignalen
10+
5
4
3
2
1
0

Flagga

Ljud

Betydelse

Orange startlinjeflagga
Vit ”Sandhamnsregatta” Flagga
Med alternativ skärpt startregel
Blå Flagga med siffran 4 visas
Vit Flagga med siffran 3 visas
(4 ned)
Vit Flagga med siffran 2 visas
(3 ned)
Gul Flagga med siffran 1 visas
(2 ned)
Alla flaggor ner

Ett
Ett

Håll uppsikt, race startar inom kort
Varningssignal
Startregel
Förberedelsesignal

Ett

Ett
långt
Ett

Startregel gäller
Start

Detta ändrar AppSF 9.1 samt förberedelsesignaler.
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 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar KSR A4.

5.6

KSR Appendix T1 gäller.

5.7

Startlinjen är mellan orange flagg på startfartyg och orange Gatemärke 2b se
banskiss.

5.8

Mållinjen är mellan orange flagga på startfartyg och Orange Gatemärke 2b.

5.9

RRS 44.1 är ändrad så att tvåsvängsstraff ersatts av ensvängsstraff.

5.10 KSR 33 (Ändring av nästa banben) ändras så att inga signaler behöver göras om
banbens ändring är mindre än 15 grader eller längden ändras mindre än 200m
5.11 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 71 för banläggning och
övrig information på banan samt whatsapp grupp för yttligare information och
landsignaler.
Banskiss
START – 1– 2 (a, b) – 1 – MÅL

1

2a

2b

Start/Mål

