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Seilingsbestemmelser 
Klubbmesterskap 

 

 

1. Klubbmesterskapet er underlagt Kappseilingsreglene og disse Seilingsbestemmelsene (SB). 

2. Beskjeder til deltagerne vil bli gitt muntlig 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 planlegges 5 seilaser.  Første start er kl 12.00.  Dersom to seilaser er gjennomført vil det 

ikke gis varselsignal senere enn kl 15.00 samme dag. 

4. Følgende klasseflagg benyttes: 

 

 

Flagg E:  

E-jolle og Laser 

 

Flagg O:  

Felles start Optimist 

A, B og C  

Flagg D:  

For eventuell egen 

start for Optimist C 

 

5. Baneområdet blir bestemt av regatta-arrangøren. 

6. Dersom annet ikke er angitt, seiles løpet som angitt i vedlagt banediagram.  

7. Klassene starter med følgende 3 minutters startprosedyre: 

 03’ Varselsignal  

 02’ Klarsignal 

 01’ Langt lydsignal  

 00’ Startsignal 

Klasseflagg opp  

Signalflagg P opp 

Signalflagg P ned 

Klasseflagg ned  

Flagg P:  

«Blue Peter» 

Dette endrer regel 26. 

8. Systemet for poengberegning er i henhold til Appendiks A Lavpoengsystemet. 

 2 seilaser må fullføres for at det skal være gyldig klubbmesterskap.  

 Når færre enn 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 

poengsum. 

 Når 4 eller 5 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 

poengsum minus dens dårligste poeng. 

9. Det vil være minimum 1/3 dels premiering. I optimist B og C vil det være full premiering.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informasjon om andre signalflagg som kan bli benyttet i forbindelse med start: 

 

 

Individuell tilbakekalling 

Flagg X tas opp sammen med ett lydsignal for 

indviduell tjuvstart.  Flagget tas ned uten lydsignal når 

alle som har tjuvstartet har vært tilbake eller tidligst 

etter 4 minutter. 

   

 

Generell tilbakekalling 

Flagget tas opp sammen med to lydsignaler for 

generell tilbakekalling og tas ned med ett lydsignal. 

Varselsignal for ny start gis etter ett minutt. 
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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)
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