Seglingsföreskrifter för torsdagssegling – Optimist och FEVA
Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna som de är definierade i Kapp‐
seglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Klassregler kan även tillämpas. Alla som tävlar ska
ha personlig flytutrustning. Person som inte bär flytutrustning kan varnas och straffas av
seglingsledaren. Torrdräkt är obligatoriskt vid vattentemperatur under 14 grader.
Tidsprogram
Datum – se annan plats på hemsida.
Anmälan/registrering sker på plats till ansvariga funktionärer. Samling/rorsmansmöte sker kl
17:45. Vid samling skall alla vara riggade och klara. Tid för första start är kl 18:15. Om möjligt
genomförs tre kappseglingar vid varje tillfälle. Ingen start efter kl 19:30.
Klassflaggor
RS Feva – flagga F (flaggan har vit bakgrund och en röd liggande ruter)
Optimist blå/röd ‐ flagga E (flaggan är blå − röd) alt flagga O (flaggan är gul\röd)
Optimist grön ‐ flagga G (flaggan har gul‐blå stående ränder) alt en helt grön flagga

Banan
Banan är en kryss‐läns‐bana som seglas ett, två eller tre varv. Gröna seglar ett varv, blå/röda
seglar två varv och RS Feva seglar tre varv.
Optimist grön: Start – 1 mål
Optimist blå/röd: Start – 1 – 2 – 1 – mål
RS Feva: Start – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – mål
Rundningsmärken ska lämnas om babord. En segling beräknas ta ca 15‐20 min. RS Feva startar
först följt av, optimist blå/röd startar och därefter optimist gröna. Start sker från LDSS brygga
eller Ångbåtsbryggan eller från startfartyg beroende på vind. Exempel på bana visas nedan.

Straff
Vid straff när två båtar möts gäller ett ensvängs‐straff, inte tvåsvängs‐straff. Domare kan
komma att finnas på vattnet, inga förhandlingar sker på land, alla regel tvister löses mellan
respektive båtar på vattnet.
Gröna seglare
Grön coach är med hela tiden för att hjälpa till vid start, hjälper till att räkna ner tiden före
start, och hjälper alla runt banan. Fokus är på att under enkla och trygga former ha tagit steget
från seglarskola till att segla egen båt runt bana.
Övrigt
Vid inställd segling meddelar seglingsledaren detta på LDSS hemsida senast kl. 15:00.
Grön coach är även säkerhetsbåt och bör inte ha gröna seglare ombord för att kunna fokusera
på de som seglar och säkerheten.
Seglingar kan vid något tillfälle, beroende på vindstyrka, enbart komma att genomföras för
röda/blå seglare och RS Fevaseglare. Gröna kan då ha teori/fys på land.
Att segla en serie kostar 200 kr per deltagare oavsett hur många av tillfällen man seglar.
Spikpriser delas ut till de tre första i varje segling, snarast efter landsättning.
Pris till vinnare av seglingar sker i slutet av varje tillfälle. En större prisutdelning tillsammans
sker vid sista tillfället i respektive serie.
Efter varje segling samlas alla LDSS:are vid klubbhuset där det bjuds på grillad
korv/hamburgare till alla seglare och funktionärer. Föräldrar, syskon mm kan köpa till
självkostnadspris i mån av tillgång.
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