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Optimistjolle ranking  och kadetttävling  16-17 september 2017 
Arrangör: Nyländska Jaktklubben NJK, Björkholmen, 

Helsingfors 
 
Seglingsföreskrifter 

1.   Regler 
1.1. Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna  KSR. 
1.2. Bestämmelser utfärdade av nationellt förbund är inte i kraft. 
1.3. Regel G3 är i kraft för lånade eller hyrda båtar under förutsättning att 
Kappseglingskommittén har beviljat tillstånd. 
1.4. Kappseglingskommittén kan bevilja tillstånd att använda segelnummer som strider 
mot  KSR regel 77. 
1.5. Båt som protesterar skall anmäla åt Kappseglingskommittén sin avsikt att protestera 
genast efter sin målgång. Detta ändrar regel KSR 61.1(a) 
1.6. KSR bilaga P – regel 42 gällande förfaranden är i kraft. 
1.7. Då språkversionerna är motstridiga är den svenska texten gällande. 
2.   Meddelanden till deltagarna  
Meddelanden till deltagarna  sätts upp på den officiella anslagstavlan utanför 
tävlingskansliet. 
 
3.   Ändringar i seglingsföreskrifterna 
Eventuella ändringar i seglingsföreskrifterna anslås före kl. 09.00 samma dag de träder i 
kraft med undantag av att eventuella ändringar i seglingsprogrammet anslås senast kl. 
21.00 dagen innan de träder i kraft. 
4.  Signaler på land 
4.1. Signaler på land ges från flaggstången utanför klubbhuset. 
4.2. När flagga AP visas i land skall ”1 minut” ersättas med ”tidigast  60 minuter”.  
 
5. Tidtabell 
5.1  Per dag planeras 3 seglingar.   
5.2 Tidtabellen är följande: 

Lördag 16.9 kl 09-10.30 registrering ranking och kadett 
kl 10:00 skepparmöte ranking 
Kl 11:55 första varningssignal ranking 
  
kl 10.45 skepparmöte, kadett 
Kl 11.55 första varningssignalen, kadett 
Söndag 17.9 kl 10:55 första varningssignalen, ranking, kadett 

 
5.3 Kappseglingskommitten kan varna deltagarna om kommande segling eller att paus 
upphör genom att hissa flaggan på styrbords startmärke minst 5 minuter före 
varningssignal. 
5.4. En extra segling per dag kan seglas. Om kappseglingskommittén besluter att en 
extra segling skall seglas signaleras detta på målfartyget med andra substitutflaggan 
utan ljudsignal vid målgången efter tredje seglingen. 
8.5. På söndagen ges ingen varningssignal efter kl. 16:00. 
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6. Klassflaggor 
Klassflaggorna är: 
 
- ranking-serien Signalflagga F 
- kadettserien: Signalflagga G 
7. Banområden 
7.1 Bilaga 1 visar tävlingsområdena. Avståndet från basen till tävlingsområdet för 
rankingserien är ca 1 nm. 
7.2 Om inte annat föreskrives seglar ranking-serien på banområde A och kadettserien 
på Björkholmsfjärden. 
 
8. Banor 
8.1 Ranking- seriens bana är en s.k. IODA-bana och den beskrivs i bilaga 2. 
8.2. Kadettbanan är av typ kryss/läns och beskrivs i bilaga 3. 
 
9. Märken 
9.1 Ranking-serien: Märkena 1, 2, 3S, 3P och babords startlinjemärke är orange bojar. 
Kadettseriens märken 1 och 2 samt startlinjens babordmärke är gula bojar. 
9.2 Startmärkena för ranking-serien är Kappseglingskommitténs båt till styrbord och en 
boj till babord. 
9.3 Målmärkena för ranking-serien är målfartyget till styrbord och en gul flaggboj till 
babord. 
9.4 Startmärkena för kadett-serien är Kappseglingskommitténs båt till styrbord och en 
boj till babord. 
9.5 Målmärkena för kadett-serien är målfartyget till babord och en gul flaggboj till 
styrbord. 
 
10. Starten 
10.1 Startlinjen för ranking-serien anges av till styrbord en mast med en orange flagga 
på startmärket och till babord av  babords märke. 
10.2 Startlinjen för kadett-serien anges av till styrbord en mast med en orange flagga på 
startmärket och till babord av  babords märke. 
10.3 Båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal anses inte ha startat 
(DNS). Detta ändrar reglerna A4 och A5. 
10.4 Båt, vars varningssignal inte har getts, skall undvika startområdet under 
startförberedelser före tidigare startande klasser. Startområdet är 50 m åt alla håll från 
startlinjen. 
 
11. Ändring av följande banben. 
11.1 Kappseglingskommittén kan ändra följande banben geom att flytta det ursprungliga 
märket till en ny plats. 
11.2 Kappseglingskommittén kan ändra föjande banben utan att visa kompasskursen för 
benet eller den nya längden. Detta ändrar regeln KSR 33. 
 
12. Målet 
Mållinjen för ranking-serien är mellan  en stång med orangefärgad flagga på styrbords 
målmärke och babords målmärke. 
Mållinjen för kadett-serien är mellan  en stång med orangefärgad flagga på babords 
målmärke och styrbords målmärke. 
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13. Straff 
13.1 KSR appendix P är i kraft. 
13.2 Regel P2.3 gäller inte och regel P2.2 ändras så, att den gäller för alla straff efter det 
första. Efter tre straff kan protestkommittén överväga att protestera mot båten för brott 
mot regel KSR 2 och/eller överväga förhandling baserad på regel 69.1(a). 
 
14. Seglingstider 
14.1. För ranking-serien är idealtiden 50 min. och maximumtiden 80 minuter. 
För kadett-serien är idealtiden 30 min. och maximumtiden 50 minuter. 
Av Kappseglingskommittén gjort fel gällande idealtiden är inte grund för gottgörelse. 
14.2 Båtar, som inte går i mål inom 20 min. efter den första båtens målgång, som har 
seglat banan, anses inte ha gått i mål (DNF). Detta ändrar regler 35, A4 och A5. 
15. Protester och ansökningar om gottgörelse 
15.1 Protestformulär fås från tävlingskansliet. Protesterna och ansökningarna om 
gottgörelse skall inlämnas där inom föreskriven tid 
15.2 Protesttiden är 60 minuter från det senare av; då den sista båten har gått i mål i 
dagens sista kappsegling eller kappseglingskommittén signalerar ingen mer kappsegling 
i dag eller att kommittén har tillämpat regel 14.2 ovan. 
15.3. Meddelanden anslås senast 30 minuter efter protesttidens utgång för att informera 
tävlande om förhandlingar i vilka de är parter eller kallade som vittnen. 
15.4 Meddelanden om protester från Kappseglingskommittén eller protestkommittén 
kommer att anslås för att i enlighet med regel 61.1(b) informera båtar 
15.5 En lista över båtar som brutit mot regel 42 anslås på anslagstavlan. Den baserar 
sig på punkt 13.1 ovan och KSR Appendix P. 
15.6 Straffen för brott mot KSR 78.1 och klassbestämmelserna kan vara lindrigare än 
diskvalificering om protestkommittén så besluter. 
15.7. Under den sista tävlingsdagen enligt programmet, skall en ansökan om att 
återuppta förhandlingen inlämnas senast 15 minuter efter det  att den ansökande  parten 
informerats om beslutet samma dag. Detta ändrar regel 62.2. 

 
16. Poängberäkning 
16.1 (a) Då mindre än fem(5) seglingar har genonmförts är båtens totala poängantal 
summan av poängen för de seglingar som har genomförts. Detta ändrar KSR Appendix 
A2.  
(b) Då minst fem (5) seglingar har genomförts lämnas den sämsta seglingen bort på 
motsvarande sätt. 
16.2 En båt kan ansöka om ändring i möjligen felräknade resultat genom att fylla in 
blanketten ”Kontroll av poängberäkning”. Blanketter fås av tävlingskansliet. 
 
17. Säkerhetsbestämmelser  
17.1 När båten är på vattnet ska tävlande ha på sig personlig flytutrustning, utom vid 
kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Detta ändrar regel 40 
och förtexten till 4. delen av KSR. 
17.2 En båt som utgår från en kappsegling skall så fort det är möjligt meddela om det till 
Kappseglingskommittén. 
18. Byte av utrustning 
Byte av skadad eller försvunnen utrustning är inte tillåten utan tillstånd av 
Kappseglingskommittén. Anhållan om byte skall göras till Kappseglingskommittén vid 
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första möjliga tillfälle. 
 
19. Kontroll av utrustning och mätning  
En kontroll att en båt eller dess utrustning överensstämmer med klassreglerna och 
seglingsföreskrifterna kan göras när som helst. 
20. Funktionärs- och säkerhetsbåtar 
Officiella båtar markeras med  en flagga med text enligt följande: 
Kappseglingskommitténs båtar ”RC” 
Domarbåtar    J eller ”JURY” 
Säkerhetsbåtar  ”SAFETY” 
 
21. Servicebåtar 
21.1. Med undantag av räddningsoperation som tillåts av Kappseglingskommittén får 
båtar med lagledare, tränare eller övrig servicepersonal inte röra sig på det förbjudna 
området som definieras enligt 50 m avstånd från alla tävlande båtar och det område som 
begränsas av banmärkena, när båtarna tävlar, från förberedelsesignalen tills alla båtar 
kommit i mål elller Kappseglingskommittén signalerat en annulering. 

21.2 Lagledare, tränare och annan hjälppersonal skall vara utanför sådana områden där 
båtarna kappseglar från och med den först startande klassens förberedelsesignal tills 
alla båtar har gått i mål eller utgått eller tills Kappseglingskommittén har signalerat ett 
uppskjutande, en allmän återkallelse eller en annullering. 
. 
22. Avfallshantering 
Avfall kan överlämnas till service- eller funktionärsbåtarna.  Straffet för brott mot regel 55 
kan vara mindre än diskvalificering om protestkommittén så besluter. 
 
23. Förvaring av båtar 
Båtar skall förvaras på NJK:s utrymmen på Björkholmen ifall inte Kappselingskommittén 
ger tillstånd till avvikelse från detta. 
24. Radiokontakter 
Utom vid nödläge får en båt varken sända radiomeddelanden medan den kappseglar 
eller motta sådana radiomeddelanden som inte är tillgängliga för alla båtar. Denna 
begränsning gäller också för mobiltelefoner.. 
25. Priser 
I rankingserien följs Optimistjolleförbundets rekommendationer. I kadettserien delas 
priser ut enligt rekommendationer gjorda av Segling och Båtsport i Finland. 

26. Ansvarsfriskrivning 
De tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se regel 4, Beslut att kappsegla. 
Arrangören påtar sig inget ansvar för materiella eller personskador eller dödsfall som ägt 
rum i samband med eller före, under eller efter kappseglingen. 
27. Försäkring 
Varje deltagande båt skall vara försäkrad med en i kraft varande ansvarsförsäkring. 
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Bilaga 2: 
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Bilaga 3: 
 
     Start-1-2-1-2-Finish 
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Start Finish 


