Kompletterande seglingsföreskrifter
(standardseglingsföreskrifter finns i regelboken, KSR App S)
Tävling:
Lions Kanna
		
Sörmländskt Distriktsmästerskap för klasser med minst fem anmälda.
Klasser:

Optimist, Zoom8, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, E-jolle

Datum:

20180826

Arrangör:

Trosa Båtklubb

1.

Tidsprogram

1.1

Program
9:00-10:00
11:00		
15:00		
			

1.2

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.

1.3

4 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan

1.4

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar
ca 25 minuter att segla.

2

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1

Tävlingsexpeditionen är placerad i det södra huset vid TBS Ungdom.

2.2

Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid Tävlingsexpeditionen.

3.

Märken

3.1

Rundningsmärkena är gula cyliderbojar.
Start- och målmärken är flaggbojar.

3.2

Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar AppSF 10.1

4

Tidsbegränsning

4.1

Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitiden för första båt i mål är 50 minuter.

4.2

Målgångsfönster:
Målgångsfönstret är 20 minuter.

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

Registrering och information
Tidigaste tid för första varningssignal
Senaste tid för varningssignal för sista seglingen.
Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång.

5.1

Banan är en KRYSS-LÄNS-BANA med start och mål på mitten.
Optimist och Zoom8 två hela varv och Laser och E-jolle tre hela varv.

5.2

Klassflaggor och startordning:
1. Optimist och Zoom8		
Flagga E
2. Övriga klasser		
Flagga L
Detta ändrar AppSF 6.1

5.3

Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1.
Detta ändrar AppSF 7.1

5.4

En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar KSR A4.

5.5

KSR Appendix P gäller.

5.6

Protesttiden är 45 minuter efter att den sista båten har gått i mål i dagens sista kappsegling eller kappseglingskommittén har signalerat ingen mer kappsegling idag, vilket som är senast. Detta ändrar
AppSF 13.2

5.7

Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 15 minuter efter protesttidens utgång för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen. Detta
ändrar App SF 13.3

5.8

Poängberäkning för regattan sker efter KSR App A.
Sämsta resultat räknas bort.
Vid tre eller färre genomförda seglingar räknas samtliga.

5.9

Regler för stödpersoner

a)

Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

b)

Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.

c)

Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

d)

Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1.
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