Ölmanäs Segelsällskap hälsar Er välkomna till ÖLMANÄSDAGEN
SEGLINGSFÖRESKRIFTER
(Regattan ingår i Liros Cup)
1 Regler
1.1 Seglingen genomföres enligt kappseglingsreglerna KSR Appendix S.
1.2 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen
av arrangören Enl. KSR.
3 Ändring av seglingsföreskrifter
Kan ske intill 30 min före start. Tillkännages genom att flagga L hissas vid Tribunen samt att en
ljudsignal ges.
4 Antal seglingar. Poängberäkning
Två seglingar planeras med paus i land. Båda seglingarna räknas.
Poängberäkning enligt regel appendix A-Lågpoängsystem.
5 Tidplan
Rorsmansmöte 10.00. Första start cirka 10.45.
Andra seglingen startar tidigast 30 min efter det att sista båt från första seglingen kommit i mål.
6 Bana
Skärgårdsbana. Slutgiltig bana anges vid rorsmansmöte. Max tider anges även här.
Rundningsmärke är röd boj med röd flagga alternativt röd boj utan flagga.
7 Start- och mållinje
Start utgöres preliminärt av grön boj samt röd flagga på Tribun. Mål utgörs preliminärt av röd
flagga på Tribunen och grön boj. Start- och mållinje meddelas definitivt vid rorsmansmöte.
8 Start signaler och princip
TID
K-5
K-4
K-1
K

INNEBÖRD
Varning E-jolle
Förberedelse E-jolle
Lång ljudsignal
Start E-jolle

HISSAS
E
P

K-5
K-4
K-1
K

Varning Trissjolle
Förberedelse Trissjolle
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Om ljudsignal klickar gäller flaggsignal för exakt tidsangivelse.
Klassflagga och startordning meddelas vid rorsmansmöte.
9 Enskild återkallelse
För tidigt startande båt återkallas genom hissande av flagga X samt avgivande av EN ljudsignal.
Flagga X visas intill dess att samtliga för tidigt startande båtar har återvänt och startat enligt
reglerna (visas dock max i 4 min).

10 Allmän återkallelse
Sker genom att TVÅ ljudsignaler avges samt att signal flagga 1: a likhetstecknet visas. Ny start
enligt nedan Omstart.
11 Bestraffning
Straffet 720 grader gäller, dock ej vid regel 31 ”Beröra ett märke” då straffet är 360 grader.
12 Avkortad bana
Meddelas vid extra insatt rorsmansmöte före andra seglingen alternativt vid lämpligt
rundningsmärke på banan.
13 Priser
Ett pris till var fjärde startande båt. Alla C-optimistseglare får pris. Prisutdelning direkt efter
protesttidens utgång (30 min efter målgång).
14 Hjälp
En gummibåt kommer att följa kön på C-optimisterna och ge råd vid behov. Konfirmeras vid
rorsmansmötet.
15 Parkering
Parkera på ÖSS parkeringsplats. Parkeringsavgiften ingår inte i startavgiften.
16 Övrigt
Grillat och dricka finns att köpa mellan seglingarna samt efter sista målgång.

Välkomna till ÖSS

