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Öppna Finska Mästerskap i Optimist 
Tid: 2-5 Augusti 2012 
Arrangör: Esbo Segelförening, Esbo 
Seglingsföreskrifter 

 

1 Regler 
1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna 
(KSR) samt reglerna för Finska Mästerskap i Optimistjolleklassen 

1.2 De internationella klassreglerna gäller om de inte ändrats i dessa föreskrifter. 
1.3 Appendix P gäller. 
1.4 Regel 61.1 (a)(2) ändras enligt följande: Omedelbart efter målgång är protesterande båt 
skyldig att informera kommittenatt man avser att protestera samt vem man avser protestera 

mot. 
1.5 Ifall av konflikt mellan språkversionerna av seglingsföreskrifterna skall den 

finska texten gälla. 

2. Meddelande till Deltagarna 
Meddelanden anslås på den officiella anslagstavlan i Amiralshamnen 

3. Ändringar till seglingsföreskrifterna 
Ändringar till seglingsföreskrifter anslås före 0900 den dag de träder i kraft. Ändringar till 

tidatbellen anslås 20.00 dagen innan de träder i kraft. 

4. Signaler på land 
4.1 Signaler på land visas från flaggstång vid officiella anslagstavlan. 

4.2 När flagga AP visas i land skall ”1 minut” ersättas med ” tidigast 60 minuter” i 

kappseglingssignal AP 

4.3 När flagga V visas i land får ingen båt lämna hamnen. Denna regel gäller inte efter att 

flaggan halats med två ljudsignaler. 

5 Kappseglingsform 
Alla seglingar seglas i en grupp (fleet) 

 

6 Kappseglingens tidtabell 
6.1 Datum för seglingar 

Fredag 3.8 tävlingar 

Lördag 4.8 tävlingar 

Söndag 5.8 tävlingar 
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6.2 Planerat antal tävlingar 

Totalt 9 , antal per dag 3. 

Antalet per dag kan överskridas med en. I så fall skall en service paus hållas inte senare 

än efter dagens tredje segling. Vid målgång är flagga H hissad på målfartyget om man inte avser 

att starta fler seglingar samma dag. 

6.3 Den planerade tiden för första varningssignal på Fredag 3.8 är 11.55, på lördag 4.8 
och söndag 5.8 är tiden 10.55. 

6.4 Efter en längre paus, för att varna båtarna att en segling snart kommer att startas 

hissas en orange flagga med en ljudsignal minst fyra minuter före en 

varningssignal visas. 
6.5 På regattans sista dag söndag 5.8 ges ingen varningssignal efter 15.55 

7 Klassflagga 
Klassflagga är flagga D. 

8 Tävlingsområde 
Tävlingsområdet är N om Kytö. Som 

reservområde kan Björköfjärden användas. 

Vilket område som 

används anslås var dag före kl. 08.30 

 
9 Banan 
Banan är en kryss- läns bana.  

Märkena rundas i ordning 

S-1-1B-2-1-1B-2-F. Bojarna lämnas till BB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 Märkena 
10.1 Märkena är orange bojar 

10.2 Startmärken är till styrbord starfartyget, samt till babord en båt med röd flagga. 

10.3 Målet markeras av startfartyget till styrbord samt en båt med röd flagga till 

babord. 

11 Starten 
11.1 Startlinjen bestäms av en stång med orange flagga på startfartyget samt stången med röd 

flagga i båten till babord. 

10.2 En båt som startar senare än5 minuter efter sin startsignal får resultat DNS utan 

förhandling. Detta ändrar regel A4 och A5. 

12 Ändring av bana 
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Ändring av nästa banben görs med att flytta ursprungligt märke (eller mållinje) till en ny 

position. Kompassriktning , ändringens riktning, eller ändrad längd signaleras inte. Detta 

ändrar regel 33(a1,2) och (b). 

13 Mållinje 
Mållinjen bestäms av en stång med orange flagga på startfartyget till styrbord samt stången med 

röd flagga i båten till babord. 

14 Tidsgränser och banlängd 
14.1 Maximitiden är 80 minuter 

14.2 Båt som inte gått i mål inom 20 minuter efter första båt får resultat DNF utan 

förhandling. Detta ändrar regel 35, A4 och A5. 

14.3 Man eftersträvar en banlängd som motsvarar 50 minuter. 

15 Protester och ansökan om gottgörelse 
15.1 Protestformulär tilhandahålles i kansliet. Protester skall inlämnas till kansliet inom 

protesttiden. 

15.2 Protesttiden går ut 90 minuter efter att sista båten har gått i mål i dagens sista segling. 

15.3 Information om protester anslås senast 30 minuter efter protesttidens utgång för att 

informera tävlande om om förhandlingar där de är part eller vittne. Förhandling hålls i 

utrymme som meddelas på anslagstavlan. 

15.4 Information om protester av kommitten eller jury enligt 61.1(b) anslås på 

anslagstavlan. 

15.5 Den sista dagen skall en ansökan om gottgörelse på basen av protestkommittens eller 

tävlingsnämndens beslut göras senast 30 minuter efter att beslutet anslagits. Detta ändrar regel 

62.2 

16 Poängberäkning 
16.1 När färre än fem seglingar genomförts är båtens poäng lika med summan av alla 

seglingar. 

16.2 När 5 eller flere seglingar genomförts är en båts slutpoäng summan av alla 

seglingar med den sämsta borträknad. 

17 Säkerhetsföreskrifter 
17.1 En båt som bryter mot föreskriftens punkt 4.3 erhåller poäng enligt regel 44.3(c) utan 

förhandling. Straffet är 3 poäng tillagt till slutresultatet. Detta ändrar regel A5. 

17.2 Ansvarig lagledare/coach/tränare skall informera kansliet varje dag om någon seglare 

inte deltar. 

17.3 Båt som utgår från en tävling skall snarast möjligt informera kommitten. 

18 Reklam 
Båtar skall visa reklam som äventuellt delas ut av arrangören. 

19 Funktionärsbåtar 
19.1 Funktionärsbåtar har röd/vit vimpel 

19.2 Jurybåt har orange flagga 

19.3 Säkerhetsbåtar har gul flagga 

 20 Servicebåtar 
20.1 Servicebåtar skall registrera sig vid kansliet och ge sin telefonnummer. 

20.2 Lagledare, tränare och andra personer skall hålla sig utanför banområdet från första 

varningssignal tills alla båtar gått i mål eller kommitten har skjutit upp, gett allmän 

återkallelse, eller avbrutit. 

20.3 Servicebåtar kan anmodas ge hjälp vid nödsituationer av funtkionärsbåt. Detta ändrar 
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föreskrift 20.2 för båten i fråga. 

21 Radiokommunikation 
Utom vid nödfall får en båt varken sända radiomeddelanden medan den kappseglar eller 

mottaga sådana radiomeddelanden som inte ärtillgängliga för alla båtar. Denna begränsning 

gäller även mobiltelefoner. 

22 Priser 
22.1 Seglarförbundets mästerskapsmedaljer delas ut till finska båtar 

22.2 Andra priser kommer att delas ut 


