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Banområden – Klasser - VHF kanaler
Kanal 74 är säkerhetskanal för samtliga banor vid
allvarlig olycka. Tänk på att inte störa seglingsledningen
på bankanalen utom vid olycka.
Säkerhet och rapportering om deltagande
I syfte att öka säkerheten för deltagarna under JSM vill vi att de båtar som avviker
från normal transport till och från respektive banområde rapporterar (via sms) till
tävlingsledningen. Följande gäller:
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* När en deltagare beslutar sig för att inte segla ut till banområdet, eller när en
enskild båt lämnar banområdet utanför den normala in och utseglingen före och
efter dagens seglingar skall denne snarast möjligt rapportera detta till
tävlingsledningen.
* Rapporten sker genom att deltagaren själv, eller att deltagaren ber en funktionär,
skickar ett SMS (alt bild via MMS) till tävlingsledningen på 070-306 51 57 med
texten:
KLASS_SEGELNUMMER_BRYTER SEGLING #3.
En deltagare/besättning som uppenbarligen inte anstränger sig för att göra denna
rapport kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
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Coach- och följebåtsflaggor
Bana A: Orange (# 1+2)
Bana B: Gul (# 6+7)
Bana C: Grön (# 1+2)
Bana D: Blå (# 4+7)
Bana E: Röd (# 10)
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Ban areas - Classes - VHF channels
Channel 74 is a safety channel for all courses, keep in
mind not to disturb the race commitee on the Course
channel, except in case of an accident.
Security and reporting on participation
In order to increase the safety of participants during the regatta, we want the boats
that deviate from normal passage to and from each course area to report (via
sms) to the race committe. The following applies:
* When a participant decides not to sail out to the course or when a boat leaves
the Course area outside of the normal sailing before and after the day’s racing.
Report to Race committe as soon as possible.
* The report is done by the participant himself or the participant asking a coach
boat to sends an SMS (or image via MMS) to the race comitte at 070-306 51 57
with the text:
CLASS_SAILNUMBER_ABORT Race # 3.
A participant / crew who obviously does not strive to make this report can be
warned or punished in the manner considered by the Protest Committee.
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Coach- och Markboat flags
Bana A: Orange (# 1+2)
Bana B: Yellow (# 6+7)
Bana C: Green (# 1+2)
Bana D: Blue (# 4+7)
Bana E: Red (# 10)

