Seilingsbestemmelser
for Lillesand Sparebank cup for joller 2013
1. Regler
Regattaen vil være underlagt kappseilingsreglene, klassereglene, og seilingsbestemmelsene.

2. Meldinger
Oppslagstavle på foreningens klubbhus.

3. Endringer av seilingsbestemmelsene
Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene blir varslet med lydsignal, og kunngjort muntlig til
seilerne utenfor brakka kl. 17:00. De blir også slått opp på tavla senest 20 min. før start.

4. Klasseflagg, startrekkefølge og tidspunkter
Seilasene blir arrangert på tirsdager i henhold til terminliste. Det blir arrangert så mange seilaser
som forholdene tillater. Første start kl 17:20. Ingen seilaser blir startet etter 18:45.
Normalt vil det være felles start for alle klasser. Hvis det blir mange båter vil startrekkefølge og
klasseflagg bli kunngjort på land kl 17:00.

5. Poengberegning
Lavpoengsystem (Appendiks A) brukes. Hvis 1-4 seilaser er gjennomført teller alle. Hvis 5-9
seilaser er gjennomført skal hver båts dårligste seilas strykes. Hvis 10-15 seilaser er gjennomført
skal de to dårligste seilasene strykes. Hvis mer enn 15 seilaser er gjennomført skal de tre dårligste
seilasene strykes.

6. Protester
Båter som vil protestere skal varsle startbåten ved målgang.
Protester skal leveres skriftlig til regattakontoret senest 30 minutter etter målgang for dagens siste
seilas.

7. Baneområde
Primært baneområde er utenfor Kokkenes. Hvis banen må legges andre steder blir dette kunngjort
på land kl 17:00
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8. Banediagrammer
Det er to banealternativer. Hvilken bane som blir brukt kunngjøres på land kl 17:00.

Alternativ 1: Vanlig pølsebane

Alternativ 2: Pølsebane med gate

Start og mållinje er mellom merke 2 og stang
med oransje flagg i startbåt.

Start og mållinje er mellom merke 2s og 2b.

Løp:
Raske joller (Laser): start-1-2-1-2-1-mål
Alle andre (Optimist): start-1-2-1-mål
Babord runding av alle merker

Løp:
Raske joller (Laser): start-1-2-1-2-1-mål
Alle andre (Optimist): start-1-2-1-mål
Merke 1 holdes om babord. Merke 2 rundes
ved å passere mellom 2s og 2b. Det vil si 2s
rundes styrbord, eller 2b rundes babord.
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Figuren viser banen for Optimist. ”Raske”
klasser seiler en ekstra runde.
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