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Kompletterande seglingsföreskrifter
Träningsseglining: Bohus-Malmön
Klasser:

Optimist (A&B), Optimist C, E-jolle, Laser, Trissjolle

Datum:

2020-07-12

Arrangör:

Bohus-Malmöns Båtklubb, BMBK
Adress: Tampen, 456 55 Bohus-Malmön

1. Klassflaggor och startordning:
 Optimist (A&B) – Orange flagga med 29er markering
 E-jolle, Laser – Flagga E,
 Trissjolle, - Flagga K
 Optimist C – Vit flagga med nummer ”5”
2. Optimist C - samling 10:45 vid klubbhuset för genomgång av bana.
3. Inget Skepparmöte, se information gällande bana och starttider på anslagstavla
vid klubbhuset och anslagstavla vid sjöbodslänga i anslutning till södra rampen
senast 30minuter före nytt startförfarande. Klassflaggor för respektive start och
klass anges i samband med anslag av bana.
4. Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad i anslutning
till klubbhuset. Notera att Flagga L hissas på land när nytt meddelande finns
anslaget.
5. Start och målgång är mellan två fasta gula struttar närmast BMBKs brygga i
anslutning till utsegling för optimistjollar. Båtarna ska starta i riktning till nästa
märke i banan som skall rundas och gå i mål i riktning från det sista märket i
banan som rundats senast. Banan anslås på anslagstavla, karta finns att hämta
vid klubbhuset.
6. För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja
kommer upprepade korta ljudsignaler ljuda strax före varningssignalen.
7. Rundningsmärkena är fasta bojar och banan är utformad som en djungelbana.
8. Maximitiden för första båt i mål är 60 minuter och målgångsfönstret är 10
minuter.
9. En bana kan avkortas vid vilket märke som helst i banan. En funktionärsbåt visar
då flagga S och avger två ljudsignaler då första båt närmar sig. Mållinjen är
mellan stången med flagga S och märket. Båtarna ska gå i mål i riktning från det
sista märket i banan som skulle rundats senast.
10. Resultat anslås på anslagstavlorna så snart som möjligt efter sista båts målgång
och prisutdelning sker vid BMBKs klubbhus.
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