Seglingsföreskrifter
PelleP Archipelago Race 2016
Tävling:
Datum:
Arrangör:

PelleP Archipelago Race 2016
2015-08-06
Kullaviks Kanot och Kappseglingsklubb

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam tillhandahållen av arrangören.
En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén
finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte.
En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig
utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40
och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas
eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.2
1.3
1.4

2.

Protester

2.1

Båt som protesterar skall tydligt visa detta genom att ropa protest och peka
med hela armen på båten den protesterar mot. Felande båt kan gottgöra sitt
regelbrott genom en 360o sväng. Vid inlämnande av protest måste funktionärsbåt vidtalas snarast efter målgång.

3.

Ändringar i seglingsföreskrifterna

3.1

Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl 10.00 dagen då de börjar
gälla. Detta ändrar KSR Appendix S 4.1.

4.

Tidsprogram

4.1

Program
Lördag 6/8 08.30 – 10.00
Lördag 6/8 10.00
Lördag 6/8 10.55

Registrering
Rorsmansmöte
Tid för första varningssignal

Prisutdelning sker snarast efter avslutade seglingar och när ev. protester är
avklarade.
4.2
4.3

3 kappseglingar är planerade
För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart skall börja
kommer en orange flagga att visas med en ljudsignal senast 5 min före varningssignalen.

5.

Klassflaggor och genomförande

5.1

Klass/start

Signalflagga

29er

E

RS 200

D

Laser, Laser Radial, RS Aero

G

E-Jolle

Vit flagga med E-jollemärke
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RS Feva

F

Optimist A&B

Vit flagga med Optimistmärke

Optimist C

Y

6.

Kappseglingsområde

6.1

Kappseglingarna genomförs väster om Kullaviks Hamn

7.

Banan

7.1
Banan är en typ av trapezoidbana (kryss – slör – läns – kryss osv), med
skillnaden att sista benet kommer att leda in i mål vid tribunen. Banan kommer
således att se lite olika ut beroende på vindriktning. Den exakta banan kommer att
anslås på anslagstavlan senast kl. 10.00, samt gås igenom vid rorsmansmötet.
7.2

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en
kappsegling tar ca 30 minuter att segla.

8.

Märken

8.1

Kryssmärkena är gula cylinderbojar. Övriga bojar inklusive gate är runda
vita bojar. Vid banändring enligt KSR 33 används det ursprungliga märket.

9.

Starten

9.1

Startlinjen är mellan en stång (mast) med röd flagga på Startfartyget och en
stång med röd flagga på funktionärsbåt vid startlinjens motsatta ända. Detta
ändrar KSR Appendix S 11.1.
En båt som ej har startat 4 minuter efter sin startsignal räknas som ej startande (detta ändrar KSR Appendix S 11.2).

9.2
10.

Tidsbegränsning

10.1

Maximitiden för första båt i mål är 60 minuter.

11.

Protester och ansökningar om gottgörelse

11.1

Protesttiden är 30 minuter. Detta ändrar KSR Appendix S 15.2.

Datum: 2016-07-19

