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SEGLINGSFÖRESKRIFTER 

 

1 REGLER 
                                                            Kappseglingsreglerna. 

                                   : Flytväst är alltid obligatorisk, utan att signalflagga Y visas. 

                                                                      .  

2 MEDDELANDEN TILL DELTAGARNA  

                                                                                            .  

2.2 Tävlingskansliet finns i Amiralshamnen lö kl. 9-10 och flyttar sedan till Startkoppin på Paven.  

 

                                      

                                                                                                        

undantaget, att eventuell                                                                               

i kraft.  

                   

                                   .  

5 SEGLINGSPROGRAMMET  

                       20 och 21.7. 

5.2 Antalet kappseglingar:  

Optimist och Zoom8   2 – 4 seglingar per dag 

606, Laser Standard, Laser Radial 2 seglingar per dag 

                                                                                         . 10.55. Inga 

starter efter kl. 16.00.  

6 KLASSFLAGGOR  

                              :  

606  signalflagga D  

Laser Standard och Laser Radial  signalflagga E  

Zoom8  signalflagga F   

Optimist  signalflagga G  

 



7 BANORNA  

                                                                                                     

i vilken m                                                             . 

7.2 Zoom8- och optimistklassens bana är på Aisarfjärden.  

7.3 606- och Laser-klassernas märken ligger på Kytöfjärden. Märkena lämnas till styrbord förutom i 

det fall att en röd flagga visas vid start. Ifall av röd flagga lämnas märkena till babord. En vägvisarbåt 

med gul flagga kan visa vägen till märke 1. Vägvisarbåtens vägval kan ej åberopas som grund för 

gottgörelse. Torraisarn lämnas alltid i W och Storaisarn i O. 

8         

8.1 606- och Laser-klasserna: Märke 1 är en orange boj och märke 2 en gul boj. 

8.2 Zoom8 och optimist: Märkena är gula bojar. 

9 STARTEN  

9.1 Startlinjens längd begränsas av två flaggor O om Paven. Linjens riktning bestäms av yttre flaggan 

och en stång med orange flagga på Pentala. 

          

10.1 Mållinjens längd begränsas av två flaggor O om Paven. Linjens riktning bestäms av yttre flaggan 

och en stång med orange flagga på Pentala. 

                

11.1 Maximitiden för en segling är 90 min. Båt som går i mål mera än 20 minuter efter första båt 

erhåller DNF i resultatlistan. 

12 PROTESTER  

12.1 Protesttiden är 30 min efter sista båt i klassen gått i mål i dagens sista start. Protester inlämnas till 

Startkoppin på Paven.  

13                 

                                                                      .  

13.2                                                                                                

kappseglingar.  

                                                                                             

                                            . 

14                        

                                                                                         

                     . 

                     

                                                  . 

15.2 På optimistbanan finns en tävlingslots som kan ge anvisningar till seglarna. 

 



 

 


