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A. Startprocedure (Regel 26 & 27.1 side 20 samt tillæg L pkt. 10.1 side 112):
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B. Tyv start (Regel 29.1 & 29.2 side 21):
B.1. Alle tyv startere kan identificeres. (Individuel tilbagekaldelse)
!

•

Der afgives straks 1 lydsignal og signalflag X sættes
Signalflag X stryges igen, når alle tyv startere har været helt på
startsiden af startlinien eller dens forlængelse, dog max. 4 min. efter
startsignalet

B.2. Én/flere tyv startere kan ikke identificeres. (Generel tilbagekaldelse)
!

Der afgives straks 2 lydsignaler og Første Lighedsstander sættes

•

Hvis generel tilbagekaldelse vedrører 1 start, stryges talstander 2

•

Når dommeren er klar til omstart, afgives 1 lydsignal, og Første
Lighedsstander stryges

!

Ét minut efter afgives Varselssignal (5 min. til omstart, se pkt. A)
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C. Fejl i startproceduren (Regel 27.3 & 29.2 side 21):
C.1. Fejl opstået inden startsignalet. (Udsættelse)
!

Der afgives straks 2 lydsignaler og Svarstanderen sættes

•

Hvis P er sat, stryges dette

•

Hvis talstander 1 eller 2 er sat stryges denne

•

Når dommeren er klar til omstart, afgives 1 lydsignal, og
Svarstanderen stryges

!

eller

Ét minut efter afgives Varselssignal (5 min. til omstart, se pkt. A)

C.2. Fejl opstået under selve starten. (Generel tilbagekaldelse)
!

Der afgives straks 2 lydsignaler og Første Lighedsstander sættes

•

Pågældende talstander(e) stryges

•

Når dommeren er klar til omstart, afgives 1 lydsignal, og Første
Lighedsstander stryges

!

og/eller

Ét minut efter afgives Varselssignal (5 min. til omstart, se pkt. A)

D. Ændring af banens næste ben (Regel 33 side 24):
•

Ved rundingsmærket hvor ændringen begynder, signaleres til alle
både - før de påbegynder benet - ved at afgive gentagne lydsignaler,
sætte signalflag C på en stang og udpege det næste mærke (eller
mållinien)

E. Afkortning af banen (Regel 32.1 & 32.2 side 23):
•

Der afgives 2 lydsignaler, og signalflag S sættes (på dommerbåd eller
stang i jolle).
Ny mållinie mellem signalflag S & et rundingsmærke/ny udlagt bøje.

F. Tidsbegrænsning (Regel 35 side 24):
!

Ved tidsbegrænsningens udløb afgives 1 lydsignal, og Blåt flag stryges
Både der ikke har passeret mållinien inden da, betragtes som udgået

G. Opgivelse (Regel 32.1 side 23):
•

Der afgives 3 lydsignaler og signalflag N over A sættes

HUSK:
! Tider skal regnes fra de synlige signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et lydsignal
! Kun omstart hvis det er tvingende nødvendigt for fair kapsejlads – vi skal nå broen senest kl. 21:00

