Kompletterande seglingsföreskrifter
Hanöregattan
Datum:

26 – 27 juli 2022

Plats:

Simrishamn

Båtklass:

SRS

Arrangör:

Simrishamns Segelsällskap

1.

Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering

1.1

Tävlingsexpeditionen är placerad i klubbhuset.

1.2

Signaler visas på land i signalmasten som är placerad utanför klubbhuset.

1.3

När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med ”tidigas 60
minuter”.

2.

Tidsprogram

2.1

Måndag 25 juli

15.00-17.00
18.00

Registrering och kontroll
After Sail med lättare måltid.

Tisdag 26 juli

08.00
08.00 -09.00
09.00
10.25
18.00

Regattaexpeditionen öppnar.
Registrering.
Rorsmansträff.
Kappsegling – dagens första varningssignal.
After Sail med lättare måltid.

Onsdag 27 juli

09.25
18.00
19.00

Kappsegling – dagens första varningssignal.
After Sail med lättare måltid.
Prisutdelning.

2.2

15.00 är senaste tidpunkt för varningssignal den sista planerade kappseglingsdagen.

3

Märken

3.1

Märke 1 är en orange cylinder. Märke 2 är en stoja med en orange/gul flagga.

3.2

Vid banändring är märke 1 en orange cylinder.

4

Tidsbegränsning

4.1

Kappseglingskommittén avser att anpassa banlängden så att en kappsegling tar omkring 60
minuter.

4.2

Maximitid för första båt i mål är 120 minuter.

4.3

En båt som inte går i mål inom 60 minuter efter att första båt har gått i mål räknas som inte
ha gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35, A4 och A5.

5.

Ändringar eller tillägg till appendix S

5.1

Banan ska seglas Start – Märke 1 – Märke 2 – Märke 1 – Mål.
Märkena ska rundas om babord.

5.2

Märke 1 är en orange cylinder. Märke 2 är en stoja med en orange/gul flagga.

5.3

Startlinjen är mellan en stång med orange flagga på startfartyget och bansidan av märke 2.

5.4

Mållinjen är mellan en stång med orange flagga på målfartyget och bansidan av märke 2.

5.5

Startprocedur enligt KSR 26.

5.6

Klassflagga är signalflagga D.

5.7

För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande avses inledas inom kort visas
den orange startlinjeflaggan med en ljudsignal minst fem minuter före varningssignalen.

5.8

En båt som startar senare än fem minuter efter startsignalen räknas som inte startande
(DNS) detta utan förhandling. Detta ändrar KSR 35, A4 och A5.

5.9

Sex seglingar är planerade.
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