Seglingsföreskrifter
Tävling:

Lilla Wiking Race
Kölbåtar, Double Handed samt Flerskrovsbåtar
Datum: 2017 06 10

Arrangör:

Westerviks Segelsällskap Wikingarna/Westerviks Segelsällskap

1.

Regler

1.1

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). Samt dom Internationella
Sjövägsreglerna

1.3

En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén
finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

1.4

Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.
1.6

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den
här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av klä der eller per
sonlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under
däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig
flytutrustning.

2.

Besättning och utrustning

2.1

En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

2.2

En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
överensstämmelse med klassregler och seglingsföreskrifter. På vattnet
kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén
instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för
besiktning.

2.3

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till
kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

3.

Information till deltagarna

3.1

Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är
placerad WSSW:s klubbhus Notholmen

4.

Ändringar i seglingsföreskrifterna

4.1

Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl 0800 samma dag
(tävlingsdagen) som de träder i kraft.

4.2

Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 18.00 dagen innan de träder
i kraft.

5.

Signaler visade på land

5.1

Signaler visas på land i signalmasten som är placerad vid startkuren på
Notholmen.

6.

Tidsprogram

6.1

Program
Registrering och skepparmöte
Tid för första varningssignal E
After Sail Prisutdelning

2017 06 09
2017 06 10
2017 06 10

Kl 18:45
Kl 09:55
Kl 19:00

6.2

1 Kappsegling är planerad

6.3

För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja
kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst
fem minuter före varningssignalen.

7.

Klassflaggor och genomförande

7.1

Lilla klassen

8.

Kappseglingsområde

Flagga E

8.1
Kappseglingarna genomförs på inomskärsbana i vattnen söder och norr
om Idö

9

Banan (alt 1)

Start utanför startkuren på Notholmen - Röd farledsmärke 0,5M
nord
om Stickskärs fyr om SB - Idösund - Grön farledsmärke Parolergrund om

BB - Röd farledsmärke Fyrken om BB - Idösund - Röd
farledsmärke 0,5M
nord Stickskärs fyr om BB - Mål vid Notholmen.
Banlängd ca 20M
(alt 2)
Start utanför startkuren på Notholmen - Röd farledsmärke 0,5M
nord
om Stickskärs fyr om SB - Idösund - Punktmärket 0,6M syd om Fyren
Bussgrund om BB - Idösund - Röd BB märke 0,5M nord
Stickskärs fyr om
BB - Mål vid Notholmen
Banlängd ca 16

10.

Märken

10.1

Röd farledsmärke 0,5M nord om Stickskärs fyr - Grön farledsmärke
Parolergrund - Röd farledsmärke Fyrken
Punktmärket 0,6M syd Fyren Bussgrund

11
Startlinje
1.1
Startlinjen är belägen vi WSSW: klubbholme Notholmen mellan två röda
bojar.
11.2

En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som
inte startande.

12.

Mållinje

12.1 Mållinjen är belägen vi WSSW: klubbholme Notholmen mellan två
bojar

röda

14.

Tidsbegränsning

14.1

Maximitiden för första båt i mål är 8 timmar

15.

Protester och ansökningar om gottgörelse

15.1

Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång.
Protesttiden är 60 minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att
segla in från banan. Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.

15.2

Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås
senast 10 minuter efter protesttidens utgång

15.3

Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén
eller protestkommittén sker genom anslag.

17.

Säkerhet

17.1

En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska
underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt.

Datum: 2017 05 29

