
GRAND OPENING 25-5-2013. ESBO SEGELFÖRENING 
 

1. ANMÄLAN. 

Anmälning  sker på ESFs hemsida, senast onsdag 22.5 -13.  

Seglingen seglas utan spinnaker eller gennaker! LYS tal med länssegel korrigeras alltså med -0.03. 

Man får spira sitt försegel i lovart eller i lä. Man får även hålla ut det med handen!   

2. REGLER och ANSVAR. 

Vid seglingarna följs ISAF:s regler och FinLYS-regeln samt dessa föreskrifter.  

3. MEDDELANDEN TILL DELTAGARNA kan vid behov ges per megafon 

4. START- och MÅLLINJEN. Startlinjen befinner sig O om ESF/Paven och avgränsas till sin längd av 2 röda flaggor och 

till sin riktning av en stång framför starthuset och yttre flaggan. Starten sker från N mot S. Mållinjen befinner sig på samma 

ställe som startlinjen och passeras från S mot N,  

Obs! 1,2 m grundet NW och N om S-märket!  

5.  ÅTERKALLELSE. 

Om ett antal identifierade båtar startar för tidigt, visas flagga X (blå-vit korsflagga) samt ges en (1) ljudsignal. Flagga X 

visas tills alla för tidigt startade båtar återvänt till startsidan av linjen, dock högst 4 minuter. 

Allmän återkallelse signaleras med första likhetstecken och två (2) ljudsignaler. Ny förberedelsesignal ges 1 minut efter att 

Första likhetstecknet halats i samband med en (1) ljudsignal.  

6. AVKORTNING BANA 

Förkortning av bana signaleras med Flagga S (vit med blå rektangel) och ljudsignal. Målgång sker då mellan följande 

märke och Flaggan S. 

7. PROTESTER. Båt som ämnar protestera bör anmäla det vid målgången.  

Protesttiden är  30 minuter efter båtens målgång.  

 

8.  BROTT MOT REGLERNA I DEL 2 och BERÖRING AV MÄRKE 

Båt som bryter mot reglerna i Del 2 i kappseglingsreglerna eller berör ett märke, kan frita sig genom att fortast möjligt efter 

regelbrottet utföra en (1) straffsväng (1 gip och 1 stagvändning åt samma håll).  Obs! Du är väjningsskyldig under 

svängen!  

 

9. KLASSER och STARTTIDER 

Stora  LYS 1,15 och över .   Signal F  Starttid        13:00 

Lilla  LYS  1,14 och under. Signal D  Starttid       13:05 

 

Varningssignal        (5 min) ges som ljudsignal och Klassflaggan hissas.  

Förberedelsesignal (4 min) ges som ljudsignal.  

En minuts signal     (1 min) ges som långt tjut.  

Startsignal ges som ljudsignal och Klassflaggan halas.    

För att båt skall räknas som startande, bör den starta inom 5 minuter efter sin startsignal! 

 

10. BANOR       

BANAN MEDDELAS PÅ SIGNALTAVLAN VID STARTHUSET c 60 MINUTER FÖRE STARTEN. 

 

Följande märken kan användas.  

1.  Röd boj  N om Långgrundet        

2.  9.9 m S-märket O om Knaperskär      

3.  N-märket N om Kytö     

4.  S-märket S om Labbarten. (kummel K)           

6.  Röd Boj N om Rövarn. 

9. Röd Lateralboj O om Systrarna    

K. Röd Boj N om Vargen     

 

Begränsningar i banorna: Vargen och Stor-Aisarn lämnas alltid i O och Ärtholmen i W. Röda lateralmärket och S-märket 

S om Labbarten lämnas i N.  O-märket SW om start och målområdet bör alltid tas rätt!  O-märket (Rödgrund) SO 

om Rövaren bör alltid tas rätt. 

 

Segla banan och rundning av märken:  

Huvudregel (ISAF § 28): Märkena skall rundas så, att ett tänkt snöre som följer båtens kölvatten, då det sträcks, passerar 

alla banans märken i angiven ordningsföljd, samt rör vid alla märkena, utan att bilda ögla runt något enskilt märke dvs. 

kursändringen vid varje märke är högst 180
o
.   

 

Specialfall : Om bara ett märke ingår i banan skall det lämnas till babord.  

 

11. BÅT SOM AVBRYTER bör hissa klubbflaggan och fortast möjligt meddela seglingsnämnden (se punkt 14). 

12. POÄNGBERÄKNING. Seglingen är en delsegling i ProSailor LYS Ranking. 

14. Telefon:  Seglingsnämnden 0400-963072.  

          


