Kompletterande seglingsföreskrifter
Kappsegling: Oktoberpokalen
Klasser:

Starbåt
Express
J70

Datum:

30 september -1 oktober 2017

Arrangör:

Kungliga Svenska Segel Sällskapet

1.

Tidsprogram

1.1

Program
Lördag 30 september
08:30-10:00
Registrering öppen
09:00
Skepparmöte
11:00
Tid för första varningssignal
Aftersail på Sune Carlssons varv
Söndag 1 oktober
10:30
15:00

Tid för första varningssignal
Senast tid för varningssignal

Prisutdelning planeras ske direkt efter seglingarna på Sune Carlssons Båtvarv.
1.2

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

1.3

6 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 på Sune Carlssons Båtvarv.

2.2

Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad Sune Carlssons Båtvarv.

3.

Märken

3.1

Rundningsmärkena är röda tetraeder.
Startmärke är orange teatraeder.
Målmärke är orange teatraeder.

4

Tidsbegränsning

4.1

Maximitiden för första båt i mål är 60 minuter.

4.2

En båt som inte går i mål inom 30 minuter, efter det att den första båten som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Detta ändrar KSR 35 och A4.

5

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1

Banan är en kryss-läns-bana, se bifogad skiss. Detta ändrar AppSF 11.1

5.2

Klassflaggor:
Starbåt
J70
Express

– signalflagga F
– signalflagga J
– signalflagga E

Detta ändrar AppSF 6.1.
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 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte
startande. Detta ändrar KSR A4.

5.5

KSR Appendix T1 gäller.

5.6

Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 72 för banläggning och övrig
information.

Information:
Sune Carlssons båtvarv och KSSS bjuder på kaffe och bulle till
skepparmötet.
Sune Carlssons båtvarv ställer till med Oktoberfest vid lördagens After
Sail som startar kl 17 med korv & sauerkraut samt dryck från ÅBRO.
(om det inte går att segla så startar Oktoberfest lite tidigare kl 16).

Bana-Oktoberpokalen
Start-1a-1b-2(a,b)-1a-1b-2(a,b)-Mål
Om flagga T är hissad vid start seglas banan 1 varv till.
Start och Mållinje får endast passeras vid start och på
väg i mål.
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