Kompletterande seglingsföreskrifter
Tävling:

Öppna svenska mästerskapen för Dragon Force 65

Datum:

4 – 6 september 2020

Arrangör:

Ljungskile Segelsällskap

1.

Tidsprogram

1.1

Under söndag 6 september planeras det att genomföras minst fyra heat/medaljfinal.
Guldfinalen är prioriterad då det gäller antalet genomförda heat, relativt mot silverrespektive bronsfinalen.

1.2

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar
ca 10-15 minuter att segla.

2

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1

Tävlingsexpeditionen/sekretariatet är placerad under ett partytält på den asfalterade planen i direkt anslutning till styrområdet.

2.2

Signaler i land kommer att visas på flaggställningen på ytan mellan styrområdet och
sekretariatet.

3.

Märken

3.1

Kryssmärket respektive offsetmärke utgörs av antingen en turkos, vit eller orange boj.
Länsmärkesrundningen sker genom en gate, vilken begränsas av två orangea bojar.
Startmärken respektive målmärken utgörs av gula bojar, vilka är gemensamma med
varandra.

3.2

Banändring är ej aktuell.
Detta ändrar AppSF 10.1

4

Tidsbegränsning

4.1

Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitiden för första båt i mål är 20 minuter.

4.2

Målgångsfönster:
Målgångsfönstret är 5 minuter.

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1

Banan ska seglas enligt nedan.

5.2

Styrområde respektive sjösättningsområde beskrivs i bilaga 1. Platsen anges vid
entréerna till styrområdet.
Tävlande i respektive heat tilldelas en fast plats inom styrområdet.
Endast tävlande som är kallade till att delta i heatet får befinna sig i styrområdet. Tävlande ska hålla sig inom den i styrområdet tilldelade ytan, utom för att tillfälligt ta hand
om en båt genom att ta upp eller sjösätta den. En båt som bryter mot den här regeln kan
varnas eller straffas på det sätt som protestkommitén finner lämpligt.
Detta ändrar App E3.1

5.3

Senast vid förberedelsesignalen meddelas såväl muntligt som med enfärgad flagga, vilket kryssmärke som ska rundas. När orange flagga visas ska orange boj rundas. När vit
flagga visas ska vit boj rundas. När turkos flagga visas ska turkos boj rundas.
Offsetmärket är märket närmast till vänster om det angivna kryssmärket.
Detta ändrar AppSF 7.1.

5.4

Start- respektive mållinje är mellan start-/målmärkena.
Detta ändrar AppSF 9 respektive 11.

5.5

En båt som inte startade, inte gick i mål, utgick, eller diskvalificerades ska ges poäng för
en placering som är en (1) poäng mer än antalet båtar berättigade att starta i heatet.
Detta ändrar App A4.2.

Bilaga 1
Trimnings-område

Notera att aktuellt Styrområde är Sjösättnings-område. Vid Seglingsområde A är också intilliggande
gulprickiga området Sjösättnings-område. För trimning får Trimbrygga användas som Sjösättningsområde.

