Föreningen för Kanot-Idrott, Stockholm
R E G A T T A P R O G R A M 30-31 augusti 2008
Lördag:

10.00 Skepparmöte
11.00 start i segling 1
12.00 lunch serveras i köket
13.30 start i segling 2
14.50 start i segling 3
16.05 start i segling 4

Söndag: 11.00 start i segling 5
12.00 lunch serveras i köket
13.30 start i segling 6
14.30 start i segling 7
15.30 start i segling 8
16.30 prisutdelning

18.00 kräftskiva se sep. inbjudan

SEGLINGSFÖRESKRIFTER
Seglingarna äger rum enligt de internationella kappseglingsreglerna av år 2008, Svenska Kanotförbundets
bestämmelser samt dessa seglingsföreskrifter. Eventuella ändringar anslås på Måsholmen.
Fem seglingar räknas. Kan ej fler än fem seglingar genomföras räknas alla seglingar.

BANA - START - MÅL
Seglingarna äger rum på Lilla Värtan. Banan utmärkes med fasta sjömärken och orange tetror enligt skiss.
En orange tetra NO om norra piren ( A ), ett fast märke NNV om norra piren ( B ), en orange tetra NV om
Fjäderholmarna ( C ) och ett fast märke öster om Måsholmen ( D ). Banan kan avkortas vid svag vind. Start och
målgång sker norr om Måsholmen mellan pirerna. Start- och mållinjen utmärkes med
två röda bojar. Målgång kan dock vid svag vind ordnas vid godtyckligt märke.

ANTAL VARV:

A och Apollo seglar ett litet varv (Start - A - C - D - Mål).
Övriga seglar ett stort varv med knorr (Start - B - C - A - C - D - Mål).

STARTORDNING:

Enligt skepparmöte

STARTSIGNALER
Varningssignal:

enligt regel 26
Fem minuter före start avges en lång ljudsignal och
en bansignal visas som anger seglingsriktningen:
BLÅ FIGUR = Medsolsbana ( Märkena tages i ordning enligt ovan. )
RÖD FIGUR = Motsolsbana ( Märkena tages i omvänd ordning. )

Förberedelsesignal:

Fyra minuter före start avges en ljudsignal och flagga P och klassflagg visas
under tre minuter varefter P tas ned och ljudsignal avges.

Startsignal:

Vid start avges en ljudsignal och klassflaggen tas ned.

SÄKERHETSBESTÄMMELSER
Flytväst skall vara påtagen under segling. Båt som utgår skall snarast anmäla detta till
tävlingsledningen.
ALTERNATIV BESTRAFFNING
Kappseglingsreglernas alternativa straff med 720°-svängar enligt regel 44.2 gäller.
PROTESTTIDEN utgår en timme efter sista båt i mål i respektive seglingspass.
Ev. protester lämnas till tävlingsledaren.

