Seglingsföreskri er
För Råå jolleklubbs !sdagsseglingar, Maruska Cup
och Göran Bengtsson Cup gäller följande

1.

1.2

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är deﬁnierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) men stor hänsyn ska visas ll gröna seglare
a) Direktdömning kan komma a !llämpas av KSR del 2 i kombina!on med möjlighet !ll protes&örhandlingar. SF 15 ändrar !llämpliga delar av KSR del 5, avdelning A och B.
b) Domarnas beslut på va net får enligt KSR 70.5 inte överklagas.
c) KSR Appendix P gäller.

15

Protester och ansökan om gogörelse

15.1

En båt kan protestera mot en annan båt genom a ropa ”Protest” och på e
iögonfallande peka mot den andra båten snarast e4er händelsen som den var
inblandad i.
En båt som inser att den kan ha brutit mot en regel i KSR ska snarast möjligt ta ett ensvängsstraff
enligt KSR 44.2 eller utgå.

15.2

15.3

15.4
15.8

Åtgärder från domare på vattnet
En domare kan efter protest från en båt frikänna eller straffa båtar om inte den felande båten har
tagit ett straff eller utgått med anledning av händelsen. Domaren ska signalera sitt beslut på följande
sätt:
a) En grön flagga betyder ”inget straff”.
b) En röd flagga betyder ”den utpekade båten straffas”.
Flaggorna visas tillsammans med en ljudsignal..
Gottgörelse och överklagande
En båt kan inte ansöka om gottgörelse eller överklaga ett beslut som har fattats av en domare/
funktionär på vattnet.
En tävlande kan inte ansöka om gottgörelse på grund av en felaktig åtgärd av en arrangörsbåt.

15.9

Förhandlingar
Skriftliga protester ska lämnas in till tävlingsledaren före protesttidens utgång. Protesttiden är 15
minuter och börjar då de tävlande kommit iland.

17.

Säkerhet

17.1

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig ﬂytutrustning. Den här regeln gäller inte vid
kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är
inte personlig ﬂytutrustning.

Bana

Startprocedur

Längd ca 20 minuter
Start & mållinje mellan startbåt och
orange ﬂaggprick.

3 min; Klasslagga upp & ljudsignal

Grön Op!mist: Start—A—C—Mål

1 min; Förberedelseﬂagga ner & ljudsignal

Op!mist: Start—B—C—Mål

Start; Klassﬂagga ner & ljudsignal

2 min; Förberedelseﬂagga upp & ljudsignal

Övriga: Start—B—C—B—C—Mål
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