Hvaler Rundt 05. mai 2018
Utfyllende seilingsbestemmelser
.
1 Tidsprogram
Lørdag 16. september. kl. 09:00 - 10:00 Registrering i kiosken på brygga
kl. 10:30 Åpning og rormannsmøte
kl. 12:00 Tid for varselsignal
Ingen varselsignal vil bli gitt etter kl 16:00 lørdag.
2 Signaler
På land blir signaler gitt på signalmast ved jollebrygga.
Når flagg "L" vises på signalmast betyr at en beskjed er slått opp på oppslagstavlen.
Regattakontoret vil være i teltet på brygga. Regattasjefen kan nås på 91519418
3 Klasseflagg:
Både Racingklasse og Turklasse: Flagg E
4 Banen
(Dette endrer regel 7 i Appendiks A)
Senest ved rormannsmøte vil banen bli beskrevet, og oppslått på oppslagstavle
5 Merker.
Startmerke er stang på Askholmen med rødt flagg. Målmerke vil være oransje bøye og rødt flagg på i
baugen på «Ondine» ved jollebrygga
6 Maksimaltid.
Båter som ikke har fullført innen kl. 18:00 blir notert som DNF
7 Starten.
(Dette endrer regel 9.2 i appendiks S)
Starten vil foregå i henhold regel 26 i kappseilingsreglene.
Startlinjen er overettlinjen fra overettmerkene på Askholmen mellom utlagte begrensningsbøyer
Respittstart (Gunder-metoden)
• 5 minutter før start. Klasseflagg heises + lydsignal.
• 4 minutter før start. Klasseflagg står og Signalflagg P heises + lydsignal.
• 1 minutt før start. Klasseflagg står og signalflagg P fires + lydsignal.
• Første start. Klasseflagg fires + lydsignal.
• Påfølgende starter ved lydsignal.
Starttidspunkt angis på informasjonsmøtet kl. 10:30 og referanseur vil være tilgjengelig på den
offisielle oppslagstavlen ved regattakontoret

8 Mål.
(Dette endrer regel 11.1 i appendiks S)
Mållinjen er mellom oransje bøye på styrbord ende, og stang med rødt flagg på startbåten.
9. Straffesystem
Straffer vil være som følger ved brudd på regel 29.1, 30.1, 30.2, 30.3 (Tyvstart): 10 minutter tillegg på
seilt tid, og ved stor fordel skal seiler trekke seg fra seilasen. Dersom fordelen ved brudd på 29., 30.1,
30.2, 30.3 var betydelig, skal straffen være å trekke seg fra seilasen. Dette endrer regel 26, regel 30
og Appendiks A i KSR.
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