Instruktion för tävlingsledare vid WSSW:s
onsdagseglingar 2017.
Starten går kl 18.00 vilket innebär att Du bör vara på Notholmen i god tid för förberedelser.
Du har en medhjälpare och när det gäller förberedelserna kan det vara lämpligt att dela upp
arbetsuppgifterna så att den ene jobbar på land och den andre på sjön.
1) SRS 1. Till banan används fasta rundningsmärken. Du bestämmer i vilken ordning
och hur många gånger dessa ska rundas. Utgångspunkten är att första
rundningsmärket ska ligga så nära vindögat som möjligt ( startlinjen är densamma
som för SRS 2 och entyp och det är deras bana som bestämmer startlinjens riktning
dvs vinkelrätt mor vindriktningen). Skriv SRS-banan på en lapp t ex 1-2-3-1-2-3 som
deltagarna kan skriva av i samband med anmälan.
2)

SRS 2 och entyp : Lägg en kryss-läns- bana med start/mållinje ungefär i mitten.
Sträva efter att banan ligger i vindriktningen och startlinjen vinkelrätt mot densamma.
Startlinjen bör vara lång . En tumregel är: antalet startande båtar x genomsnittlig
båtlängd x 1,5. T ex 10 startande båtar som är i snitt 10 m långa ger 10 x 10 x 1,5 =
150 m. Hellre för lång än för kort! Se också till att avståndet till startbojen närmast
land är tillräckligt stort för att möjligöra start även vi den bojen.

3) Om banan ska seglas 3 varv ska flagga T hissas tillsammans med klasflaggan. Gäller
inte SRS 1 på Skeppsbrofjärden.
4) Det har framförts önskemål om längre banor än vi haft tidigare. Försök anpassa
banan så att seglingen tar 45-60 min. Kolla väderprognosen. Tumregel svag,
avtagande vind = 2 varv. Friskare och eller bestående vind = 3 varv.
5) Ta upp anmälningar på den speciella dator som tillhandahålls av seglingssektionen.
Vi kommer under våren att ordna ett möte för att gå igenom hur den fungerar. Om Du
inte kan datorn använd anmälningslista i pappersform som finn i Onsdagscuppärmen.
6) Kontrollera att alla flaggor (se seglingsföreskrifterna) finns tillhands och att
ljudsignalen fungerar.
7) Genomför seglingen enligt seglingsföreskrifterna.
8) Efter seglingen: räkna fram en resultatlista så snabbt som möjligt. Läs upp den i
samband med korvgrillningen. Skriv ut ett exemplar och sätt upp på klubbens
anslagstavla. Mejla också resultatet till vt.sporten@vt.se
9) Ta in bojarna och förtöj båten. Nycklarna skall förvaras i plåtskåpet i klubbhusets
källare. Lägg in flaggorna förvaringsrummet i källaren.
10) Nytt för i år är att seglingarna 17 maj, 31 maj och 23 augusti kommer att genomföras
på Lucerna- fjärden. Anmälan görs då direkt till startfartyget senast kl 17.45. Banan
på Lucerna blir den samma för alla klasser. V g se bifogad banskiss.

11) När vi seglar på Lucerna finns en liten men ändå tänkbar risk för att starten för den
sista startgruppen kan sammanfalla med att SRS 1 kommer tillbaka för att runda
startlinjen efter att ha fullföljt sitt första varv. Om detta ser ut att inträffa skjut upp
starten och för att kunna göra det ska alltid vimpel AP finnas med på startfartyget.
Vi tackar Dej för att Du ställer upp och gör det här viktiga jobbet för klubben.
För Ditt arbete belönas Du med 5 timmars arbetsplikt och dessutom får Du tillgodoräkna Dej
en 3:e placering i den aktuella seglingen.
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