ÍSLANDSMÓT KJÖLBÁTA 2020/ Opnunar og lokamót
4-6 september 2020
Siglingafélagið Ýmir

Kappsiglingafyrirmæli
1. Reglur.
1.1 Kappsiglingareglur World Sailing 2017-2020
1.2 Keppendareglur ÍSÍ.
1.3 Kappsiglingafyrirmælum mótsins.
1.4 Kappsiglingafyrirmæli Siglingasambands Íslands.
1.5 Keppni og samskipti í landi, þvottur búnaðar og notkun búningsklefa og annað fara fram með
þeim opinberu takmörkunum vegna COVID-19 sem verða i gildi þegar keppnin fer fram.
2. Tilkynningar til keppenda.
Tilkynningar til keppenda verða birtar FB síðu mótsins
3. Dagskrá á mótinu:
4. september, mótsetning kl. 17:00, skipstjórafundur í beinu framhaldi.
Fyrstu keppni startað kl 18:00.
Sigldar verða 1 - 2 umferðir.
Ekki verður startað eftir kl. 20:00.
5. september
fyrstu keppni verður startað kl. 10:00
Sigldar verða 2 - 5 umferðir.
Ekki verður startað eftir kl. 16:00,
6. september
er til vara fyrstu keppni verður startað kl. 10:00
Sigldar verða 2 - 5 umferðir. Ekki verður startað eftir kl. 16:00
Sigldar verða minnst 5 umferðir ef veður leyfir og að hámarki 7 umferðir. Mótið telst gilt til
íslandsmeistaratitils þótt ekki náist 5 umferðir.
Nánari tilkynningar um það síðar.
Keppni verður ekki ræst ef vindur er undir 2 m/s eða yfir 10 m/s, samkvæmt mælingu
keppnisstjórnar.
4 Ræsing keppni
Mínútum fyrir rásmerki
Sjónmerki
Hljóð-merki
Merking
10
Orange
Eitt
Mörkun línu
5
D
Eitt
Viðvörunarmerki
4
P
Eitt
Undirbúningsmerki
1
P tekinn niður
Eitt langt
Ein mínúta
0
D tekinn niður
Eitt
Rásmerki
5. Einungis einn skipstjórafundur verður haldinn. Allar tilkynningar til keppenda verða birtar, á sjó í
VHF talstöð rás 74 ef þarf. Einnig hefur verið stofnaður opinn Fb hópur „Íslandsmót kjölbáta 2020“
þar sem tilkynningar myndir og úrslit umferða verða birt eins hratt og hægt er.
Keppnisstjórn getur haldið auka skipstjórafund en þá þarf að auglýsa það á upplýsingatöflu
fyrir kl. 18:00 daginn áður.
6. Keppni skal lokið kl. 17:00 þann 6. september 2020. Ef ekki tekst að halda keppni t.d. vegna veðurs
á auglýstum tíma hefur keppnissjórn heimild til að nota t.d. 12 og 13 september og skal þá keppni
lokið kl. 17:00.
7. Keppnissvæði.

Á ytri höfn Reykjavíkur
8. Keppnisbrautir.
8.1 Notaðar verða eftirfarandi brautir:
Braut 1.

Vindátt

1

Start/marklína

2

Start-1-2-1-2 mark

Braut 2.

Vindátt

1

Start/marklína
2

3

Start-1-2-3-1-3
mark

Braut 3. Annað sem verður tilkynnt á rás 74.
Bátar sem hafa lokið keppni skulu forðast marklínusvæði
Bátar sem hafa ekki lokið keppni 25 mínútum eftir að fyrsti bátur kemur í mark teljast
ekki hafa lokið keppni (DNF) án kærumeðferðar.
Þetta breytir reglu 35, A4 og A5.

10. Stigagjöf.
Notað verður lágstigakerfi samkvæmt viðauka A í alþjóðakappsiglingareglum.
11. Verðlaun.
Veitt verða verðlaun fyrir þrjú fyrstu sætin með IRC forgjöf.

