UTFYLLENDE SEILINGSBESTEMMELSER

Seilingsbestemmelsene vil bestå av bestemmelsene i RRS Appendiks S, Standard
seilingsbestemmelser, og utfyllende seilingsbestemmelser som vil være slått opp på den
offisielle oppslagstavlen ved regattakontoret, Horten Seilforening.
1

REGLER

1.1
1.2
1.3

NSFs og NIFs GENERELLE og SPESIELLE regler for, lisens, reklame og doping vil gjelde.
Klasseregler for respektive klasser vil gjelde
Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen som befinner seg på
klubbhuset til Horten Seilforening.

2

SIGNALER PÅ LAND

1.4
1.5

Signaler på land vil bli vist på signalmasten utenfor klubbhuset til Horten Seilforening
Når flagg AP vises på land erstattes «1 minutt» med «ikke mindre enn 30 minutter»

3

TIDSPROGRAM FOR SEILASENE

1.6

Tid for første varsel alle dager Kl 11:00

4.1
4.2

Det vil ikke bli varselsignal søndag etter kl 15:00
Det seiles maks 6 seilaser. Første dag kan det bli arrangert 4 seilaser.

5
5.1

KLASSEFLAGG
Det benyttes følgende klasseflagg
D: Snipe

6
6.1

Bane
Banen vil være ihht standard banediagram L. Antall runder vil bli vist med tallstandard.

7
7.1

MERKER
Merkene 1 er stor gul blåse , 2s og 2p er oransje sylinder-bøyer. Målmerke er oransje bøye
med blått bånd

12
12.1
•
•

TIDSFRISTER
Maksimaltider
Maksimaltid for første båt til å seile løpet og fullføre:
Målgangsvindu etter første båt over mål:

14
14.1
14.2

POENGBEREGNING
Lavpoengsystemet i Appendiks A vil bli benyttet
Hvis 4 eller flere seilaser gjennomføres, strykes en. Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført,
vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum.

15

TRENER- OG SUPPORTBÅTER
Versjon 0.1 21.03.17

90 minutter
20 minutter

15.1

15.2

Lagledere, trenere og andre supportere skal være utenfor områder der båter kapp-seiler i
tiden fra klarsignalet for den første klassen som starter til alle båter har fullført eller gått ut
av løpet eller regattakomiteen har gitt signal om en utsettelse, generell tilbakekalling eller
annullering
Supportbåter skal benytte «dødmannsknapp» eller tilsvarende. Bestemmelsen gjelder også
for trenere. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre bortvisning fra bane området.

16

MERKING AV SIKRINGSBÅTER, KOMITE- OG DOMMERBÅTER
Support-/sikringsbåter skal merkes med hvitt flagg.
Komitebåter vil være merket med grønt flagg.
Dommerbåter vil være merket med rødt flagg.

17
17.1

PREMIERING
Horten Seilforening vil gi 1/3 premiering.

