Kompletterande seglingsföreskrifter
Tävling:

OK OneDesign Center Cup

Datum:

15 – 16 september 2018

Arrangör:

Segelsällskapet Vikingarna Kalmar

1.
1.1

Tidsprogram
Program
Besiktning, säkerhetskontroll:
Fredag 15 september mellan 16.00-20.00
Lördag 16 september mellan 07.00-09.00
Registrering:
Fredag 14 september mellan 16.00-20-00
Lördag 15 september mellan 07.00-09.00
Skepparmöte:
Lördag 15 september kl 09.30
Tid för första varningssignal:
Lördag 15 september: 10.55
Söndag 16 september: 09.55
Ingen varningssignal kommer att ges efter 14.55 på söndagen 16 september

1.2

För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja
kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal i minst fem
minuter före varningssignalen.

1.3

7 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan.

1.4

Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar
ca 45 minuter att segla.

2

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1

Tävlingsexpeditionen är placerad i SSVs klubbhus vid Stensö Fiskehamn

2.2

Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid SSVs klubbhus
vid Stensö Fiskehamn

3.

Märken

3.1

Rundningsmärkena är orangefärgade cylindrar
Nya rundningsmärken vid banändring är gula cylindrar

Startmärke och målmärke är orange-röd flaggprick samt orange flagga på start(mål)båten.

4

Tidsbegränsning

4.1

Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter.

4.2

Målgångsfönster:
Målgångsfönstret är 20 minuter.

4.3

Tidsbegränsning vid märke 1:
Maxtiden för första båt att passera märke 1 är 45 minuter

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1

Banan är en kryss-läns bana med ett toppmärke (nr 1) och ett bottenmärke (nr 4).
Startlinjen är placerad i banans nedre del. Mållinjen är belägen på ungefärligen samma
position som startlinjen och kan vara samma som startlinjen.

Banan seglas enligt följande: start -1-4-1-4-mål. Märkena 1 och 4 tas om babord.
5.2

Klassflagga är flagga D

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.
.
Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.

5.5

