Torsdagsseglingar 2018. Seglingsföreskrifter
Torsdagsseglingarna genomförs i serie april/maj-juni och augusti-september för klasserna Optimist Röd, Blå, Grön,
RS Feva, E-jolle, 29:er, Laser. Kappseglingen genomförs enligt kappseglingsreglerna (KSR) appendix S1.

Anmälan
På plats i Hammar, expeditionen i badföreningens lokal. Startavgift ingår i medlemskapet.

Tidsprogram
18:00
18:30

Rorsmansmöte
Varningssignal första start

Klassflaggor och startordning
1.
2.
3.
4.

RS Feva
E-jolle, Laser
Optimist Röd+Blå
Optimist Grön

Kappseglingsområde
Seglingarna genomförs utanför Hammars hamn med start och mål så nära bryggan som möjligt med hänsyn till
vindförhållanden.

Banan
Banans längd och utformning är bestämd av fasta bojar och anpassad så att en segling normalt tar cirka 30 minuter.
Två race planeras för alla klasser utom Optimist Grön, som har ett race. Banbeskrivning, se nästa sida.

Märken
Start och mållinje är mellan röd flagga i startbåten alternativt på bryggan och orange boj med röd flagga.
Rundningsmärken är gula cylinderbojar.
OBS! Det är två länsmärken varav det närmast start/mål är avsett för E-jolle och Feva medan det andra är
avsett för Optimister

Tidsbegränsning
Med ändring av KSR S1.16b gäller att båt som inte gått i mål senast 20 minuter efter första båt i klassen får poäng
som DNF, ”Gick inte i mål”

Klassindelning
Optimist Röd, Blå, Grön: Seglare som tillhör Röd, Blå respektive Grön träningsgrupp.
RS Feva, E-jolle, 29er: Seglare oavsett ålder och träningsgrupp.

Protester
Med ändring av KSR S1.17 gäller följande: Protesttiden är 30 minuter. Protesttidens utgång anslås inte.

Priser
Varje torsdag avslutas med prisutdelning där sammanlagd segrare enligt lågpoängsystemet, i varje klass får pris. Med
villkoret att det skall vara minst 2 deltagare per klass.
Efter samtliga genomförda seglingar under vår- respektive höstserien räknas ett sammanlagt resultat ihop. Var 5:e
segling får räknas bort, dvs en av minst 5, två av minst 10 seglingar. Pris till var 5:e deltagare förutom Optimist Grön
där alla deltagare får pris.

Banbeskrivning
Kryss-läns bana med start/mål nedanför länsmärket, babordsrundning.

Optimist Grön, ett varv
Start – 1 – Mål

Optimist Röd+Blå, två varv
Start – 1 – 3 – 1 – Mål

RS Feva, två varv
Start – 1 – 2 – 1 – Mål

29er, E-jolle, Laser tre varv
Start – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – Mål

