Arendals Seilforening

Seilingsbestemmelser
Vår- og Høstcup
Joller
Høst- og vårcup er en serie av kappseilaser. Antall seilingsdager (klubbregattaer), tidspunkt og sted,
blir foran hver sesong fastsatt av jollekomiteen og kunngjort minst en uke før første klubbregatta.
1.

Regattaene er underlagt Kappseilingsreglene og disse Seilingsbestemmelsene (SB).

2.

Beskjeder til deltagerne vil bli gitt ved jollenes standplass før seiling eller kan gis direkte til
seilerne ute på banen. Endringer i SB vil bli oppslått ved jollenes standplass senest samme dag
de trer i kraft.

3.

Det seiles maksimalt 4 seilaser samme seilingsdag. Ikke noe varselsignal vil bli gitt senere enn
90 min etter fastsatt tidspunkt for dagens første varselsignal.

4.

Følgende klasseflagg benyttes:
 Flagg E
 Flagg O
 Flagg D

E-jolle
Optimist A, B og C
For eventuell egen start for Optimist C

5.

Baneområdet blir bestemt av regatta-arrangøren (RA) foran hver runde.

6.

Dersom annet ikke er angitt, seiles løpet som angitt i vedlagt banediagram.
RA kan endre løpet foran hver seilingsdag og/eller regatta.

7.

Klassene starter med følgende 3 minutters startprosedyre:





03’
02’
01’
00’

Varselsignal
Klarsignal
Langt lydsignal
Startsignal

Klasseflagg opp
Signalflagg P «Blue Peter» opp
Signalflagg P ned
Klasseflagg ned

Dette endrer regel 26.
8.

Lavpoengsystemet, regel A2, vil bli benyttet med følgende unntak:
 Inntil 15% av resultatene kan strykes, og vil ikke telle i sammendraget.
 Båter som stiller til start, men ikke starter eller fullfører (DNS/DNF) eller blir disket (OSC,
DSQ), vil bli gitt poeng som sisteplass (antall båter i regattaen) og derved tellende seilas.
 Båter som ikke konkurrerer / stiller til start (DNC) vil bli gitt poeng som antall båter i
serien +1, og derved ikke tellende seilas.

9.

Det vil være minimum 1/3 dels premiering. I optimist B og C vil det være full premiering. I
tillegg vil alle som har seilt 2/3 del eller mer av antall runder få en deltakerpremie. Alle som
har deltatt i klassene Optimist B og C vil få deltagerpremie.
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E-jolle og laser: 3 runder (Start-1-2-3-1-3-1-3-Mål)
Optimist A og B:2 runder (Start-1-2-3-1-3-Mål)
Optimist C:
1 runde (Start 1-2-3-Mål)

1

2

Start /
Mål

3

Seilingsbestemmelser – Vår- og Høstcup for joller

Sist revidert: 11.06.2013

