Kompletterande
seglingsföreskrifter
Kappsegling: Elitserie 2 E-jolle 2021/2022 (röd nivå)
Datum:
11-12:e september 2021
Arrangör:
Segelsällskapet Pinhättan (SSP)
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Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering
Tävlingsexpeditionen är placerad i anslutning till klubbhuset.
Signaler visas på land i signalmasten som är placerad på klubbhusets södra balkong.
När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med ”tidigast 60 minuter”.
Tidsprogram
Fredag den 10:e september
18:00 – 21:00 Registrering
Lördag den 11:e september
08:00 – 09:30 Registrering
09:45 Rorsmansmöte
10:55 Första planerade varningssignal
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5.2

Söndag den 12:e september
09:55 Första planerade varningssignal
Ingen varningssignal efter kl.14.55 på söndagen.
Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 45 minuter
att segla.
Märken
Rundningsmärkena är gula koner utom spridarmärket (1b) som är en röd kulboj.
Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar AppSF 10.1.
Innan första båt har påbörjat banbenet kan kappseglinskommitten flytta ett rundningsmärke
utan att signalera. Detta ändrar KSR 33.
Tidsbegränsning
Kappseglingens tidsbegränsning är 90 minuter.
Målgångsfönster är 20 minuter.
En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande.
Detta ändrar KSR A4.
Ändringar eller tillägg till appendix S
Flagga D tillsammans med en ljudsignal betyder “Varningssignal kommer att ges tidigast
60 minuter efter att flagga D hissats. Båtarna ombeds att INTE lämna hamnen före
denna signal har givits.”
Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1.
Detta ändrar AppSF 7.1

5.3

Banan är en kryss-läns-bana med spridarmärke och gate enligt skiss nedan.
Banan seglas normalt två varv: Start – 1a – 1b – 2a/2b – 1a – 1b – 3 – Mål

5.4

Banan ska seglas tre kryss-länsvarv om flagga ”3” visas på startfartyget, flaggan visas
senast i samband med varningssignalen.
Banan seglas tre varv: Start – 1a – 1b – 2a/2b – 1a – 1b – 2a/2b – 1a – 1b – 3 – Mål

5.5

Protesterande båt måste vid målgången meddela kappseglingenskommittéen att den
tänker protestera och mot vilken båt protesten avser.
Detta är ett tillägg till KSR 61.1a.

Seglingsledare: Lars Mattsson, 070-5890097
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