Onsdagssprint på Stora Värtan!
Arrangör: Sailstar Seglarskola
Som ett led i våra träningstillfällen med våra två st Diva 24:or arrangerar vi onsdags-sprint-seglingar
på Stora Värtan under 2021. Alla seglare är välkomna att vara med, antingen med egen båt eller att
anmäla sig för att vara med på våra Diva 24. (max 8 deltagare, 4 per båt).
Anmälan och resultat: Anges på Facebookgruppen ”Onsdagssegling”, anmäl er där senast kl. 18.00
på onsdagen, anmäl er med båtnamn, båttyp, segelnr, ert namn och de SRS-tal ni kan tänkas använda
(med/utan flygande försegel, SH/full crew) och ett telefonnummer man kan nå er på.
På samma sida anger ni era målgångstider för respektive race och med vilket SRS ni har seglat, ni kan
välja att ha olika segelföring för enstaka race.
Seglingsföreskrifter och undantag: Vi kappseglar enligt kappseglingsreglerna 2021-2024. Ett undantag
från regel 44.1 är att vi tillämpar ensvängsstraff (360°) vid förseelser på banan samt enligt
kappseglingsreglerna vid beröring av märke.
Observera att vi tillämpar regel 18, märkesrundning.
Vi siktar på att ha tre race per onsdagskväll.

Start:
Första förberedelsesignal ges ca kl. 18.30 och anges med tut och likhetstecken ”gamma”

vilken innebär 3 minuter till start. Förberedelsesignalen tas ner med tut en minut före
start då kvasten som vi använder vänds och då är enbart skaftet uppe. Obs! detta startförfarande.
Tut vid start. Enskild och allmän återkallelse kan förekomma. Enskild återkallelse ett tut, allmän

återkallelse ett flertal tut och likhetstecken ”alfa”

visas.

Det vill säga:





3 minuter före start – tut och skaft upp med
1 minut före start – tut och skaft upp utan flagga
Start – tut och skaft ner.

Banan:
Vi seglar kryss-länsbana 2 varv
Start mellan två gula märken där styrbordsmärket är
randigt. Rundning av toppmärke 1 om babord.
Rundning av länsmärke 2 om babord, rundning
toppmärke 1 om babord samt målgång över startlinjen
– observera med märke 2 om styrbord!
Bana: Start – 1 – 2 – 1 – Mål.

Vi siktar på att lägga en bana som tar ca 12 – 15 minuter
att segla, det vill säga en total längd om drygt 1 nm,
avstånd mellan startlinje och toppmärke ca 500 – 600
meter.

Var noga med att klocka er egen målgångstid vilken ni anger i Facebookgruppen under kvällen,
senast kl. 21.00
Ingen förberedelsesignal ges efter kl 19.40.
Kommunikation sker via Facebookgruppen, VHF kanal 71 – anropa Sailstar raceledning eller ring
Tomas 076-114 19 30

Alla är välkomna!

