Union Race MK-båt 23. september 2018
Utfyllende seilingsbestemmelser
(Gjeldende seilingsbestemmelser er for øvrig kappseilingsreglenes appendiks S)
.

1 Tidsprogram
Søndag 22. september. kl. 10:00 - 11:00 Registrering på seilerhytta
kl. 11:30 Åpning og rormannsmøte (i teltet ved brygga)
kl. 13:00 Tid for varselsignal
Ingen varselsignal vil bli gitt etter kl 17:00 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 ved brygga.. Regattasjefen kan nås på 91519418
3 Klasseflagg:
Både Racingklasse, Shorthandet og Turklasse: Flagg E

Alle som skal seile racing og shorthanded som har lyst til å seile uten spinnaker i racing og shorthanded
klassen, send en Mail til Joke989@hotmail.com eller ta kontakt på telefon 94868002 så blir det endret.
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. 16:00 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 utlagt begrensningsbøye og
Askholmen.
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.
• Dersom lydsignalet svikter, skal deltaker forholde seg til referanseurets tid.
Starttidspunkt angis på informasjonsmøtet kl. 11:30 og referanseur vil være tilgjengelig på den
offisielle oppslagstavlen ved regattakontoret
8 Mål.
(Dette endrer regel 11.1 i appendiks S)
Mållinjen vil være mellom oransje bøye og rødt flagg på jollebrygga
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.
10. Reklame
Det er påkrevd å føre reklame på babord baug høyt opp. Ca 10 cm fra toppen av fribordet. Mangel på reklame
medfører 2% tidstraff

11. Media

Deltagere i regattaen gir Organiserende myndighet uinnskrenket rettigheter og tillatelse til å
bruke navn, bilde og biografiske opplysninger for publisering av foto og video av deltagere og
båter de seiler under regattaen i et hvert media (inklusive men ikke avgrenset til reklame og
redaksjonelle oppslag på TV, internett eller i trykte media).
12. Ansvarsfraskrivelse
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, avgjørelse om å kappseile. Den
organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller
dødsfall inntruffet i forbindelse med, før eller etter regattaen.
Sarpsborg 01/05-2018
Espen Søyland
Regattasjef

