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LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP

Trubaduren 2020-06-13

Kompletterande seglingsföreskrifter
(Detta är ett supplement till Appendix S i Kappseglingsreglerna 2017-2020.)

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) 2017–2020 och med Appendix S samt SRS-reglerna.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och dessa kompletterande seglingsföreskrifter som mailas till deltagarna och
som kommer att publiceras på www.ldss.se på fredag den 12/6.
Vid ev. skillnader mellan Appendix S och dessa kompletterande seglingsföreskrifter
gäller de senare.

1.

Tidsprogram
Registrering

Skepparmöte
Tid för varningssignal
Prisutdelning

Görs via mail på lördag 13/6 kl 07.00 – 08.30 till
kappsegling20@ldss.se genom en bekräftelse av att båten
avser starta (båttyp + segelnr) samt bevis på att betalning skett och
hur (genom skärmdump t ex).
Utgår. Men ev. frågor betr seglingsföreskrifter, bana, etc ställs
via mail enl ovan senast kl 09.30. Svar via mail.
kl 10.45. Startförfarande enligt KSR 26 (dvs start kl 10.50).
Vid senare tillfälle. Tid och plats meddelas via mail efter seglingen.

2.

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1
2.2

Tävlingsexpeditionen är placerad i LSS klubbhus, Solhöjdsg. 16, mail kappsegling20@ldss.se .
Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad utanför klubbhuset.

3.

Bana

3.1

Banan anslås på anslagstavla i klubbhuset och meddelas via mail till deltagarna
senast kl 09.30 på lördag 13/6. (För att kunna anpassa banan till rådande vindförhållanden.)
Starten sker vid startfartyg (Nawica) utanför Långedrag. Kryss-start!

4.

Märken

4.1

Rundningsmärkena anges i banbeskrivningen enl 7.1.

5.

Starten

5.1

Kappseglingen startas enligt KSR 26.

5.2

Vid varningssignalen sätts signalflagga T (röd-vit-blå).

5.2

Startlinjen är mellan en stång med orange flagga på startbåten och startbojen, en boj
med orange flagg på startfartygets babordssida. Kryss-start!
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6.

Målgången

6.1

Mållinjen är mellan två bojar med röd flagg utanför LSS klubbhus. Den skall skäras i
riktning från sista rundningsmärket.

7.

Tidsbegränsning

7.1

Kappseglingens tidsbegränsning:
Senaste målgångstid för första båt:

16.30 den 13 juni 2020.

7.2

Senaste målgångstid:

18.00 den 13 juni 2020.

8.

Protester

8.2

Protesttiden är 30 min efter den protesterande båtens målgångstid.

9.

Säkerhet

9.1

En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta
kappseglingskommittén om detta så snart som möjligt på tel 0734-122616.
Tänk på att vi passerar farleder för nyttotrafik. Tävlande båt skall manövrera så att sjösäkerheten inte på något sätt äventyras. Undvik att segla i farlederna in till Göteborg!
Båtar som inte följer denna regel kan komma att diskvalificeras med hänvisning till Sjötrafikförordningen 1 kap 5§ (En sjötrafikant skall visa gott sjömanskap och iaktta den
omsorg och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna.)

Håll ständig uppsikt!

10.

After Sail och prisutdelning utgår tyvärr pga Corona.

10.1

Prisutdelning sker vid senare tillfälle. Tid och plats meddelas via mail efter seglingen.

Datum:

2020-06-12/ge
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