SSÄ, öppet klubbmästerskap.
Tävling: Segelsällskapet Ägir, DragonForce 65 öppet klubbmästerskap
Datum: Söndag 8 september 2019.
Grundprincipen för tävlingarna är den samma som vid all segling, ärlig segling.
1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna 2017 - 2020 World Sailing Racing Rules of Sailing samt DRAGONFORCE 65
RESTRICTED CLASS RULES 2017 Version 1.6
1.2 Vid seglingarna används endast A-riggen.
1.3 Båt som deltar måste ha segel nummer (ingår nog i de oﬃciella seglingsreglerna).
2. Information till deltagarna
2.1 Eventuella meddelanden till deltagarna ges på skepparmötet.
3. Ändringar i seglingsföreskrifterna
3.1 Eventuella ändringar i seglingsföreskrifterna ges på skepparmötet.
4. Tidsprogram
4.1 Meddela åt Gustaf Sandström (gustafsandstrom@gmail.com) namn och segelnummer samt
klubb, gärna i förväg men senast vid skepparmötet.
4.2 14:30 Skepparmöte.
4.3 15:00 Första start.
4.4 18:30 Sista start om inte 12 starter seglats.
4.5 19.00 Prisutdelning om tävlingarna inte avslutats tidigare.
5. Genomförande
5.1 Tävlingen seglas med 12 starter enligt lågpoängsystemet, vid 7 starter 1 borträknad, 12 starter
2 borträknade.
5.2 För att mästerskapet ska räknas fordras minst 4 starter.
5.3 Efter 6 starter hålls en paus på högst en halv timme.
5.4 Om någon behöver byta batteri eller t.ex. fastnat i märke hålls behövlig paus, för att trimma om
hålls inga pauser.
5.5 Starterna sker med mp3 "startspelare", 1 minut nedräkning.
6. Kappseglingsområde
6.1 Seglingarna genomförs vid Frostdahls sandgropar i Socklot, Frostasvägen 73-77 Nykarleby.
7. Banan
7.1 Startliǌe/målliǌe mellan 2 gula bojar. Kryss-läns-bana. Banan seglas 2 varv.
7.2 Kryssrundning orange boj (tas om babord) + orange avskiǉnings boj, länsrundning via gate,
gaten är samma som startliǌen.
7.3 Andra varvet runt läns boj som tas om babord, mål, start/målliǌens gula bojar.
7.4 Eventuella ändringar av banan meddelas vid skepparmötet eller vid ändring under tävlingarna.
8. Straﬀ
8.1 Båt som bryter mot regler i kappseglingsreglerna del 2 ska ta ett 360°
8.2 Båt som startar för tidigt ska starta om genom att runda något av startliǌens
begränsningsmärken.
8.3 Båt som startat för tidigt och ej startar om diskvalificeras.
9. Protester och ansökningar om gottgörelse
9.1 Protester ska lämnas in till tävlingsledningen snarast efter målgång.

