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ENDRING I SEILINGSBESTEMMELSENE 

FOR 

JOLLE- OG OSELVAR-TRIMMEN 2017 

 

Gjeldende fra og med mandag 4. september 2017. 
 
 

I seilingsbestemmelsene for Jolle- og oselvartrimmen 2017 (versjon av 28. 

august  2017) er det gjort endringer i følgende paragrafer: 

10. LØPET 

15. AVKORTING 

16. MÅLLINJE   
 

Nedenfor er paragrafenes nye ordlyd gjengitt i sin helhet.  
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10.  LØPET
10.1 Det seiles på pølsebane. 
 

10.2 Pølsebane  

Diagrammet viser løpet og rekkefølgen merkene skal rundes i.  

Alle merker holdes om babord. 
     

Start  –  1  –  2  –  1  –  2  –  Mål 
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15.  AVKORTING 

15.1.a Signal om avkorting gis i h.h.t. Kappseilingsreglenes Signaler for kappseilas flagg "S"  (RRS 

32.2). Unntak herfra gjøres når avkorting finner sted i bunn av banen (se pkt. 15.4). 
 

15.1.b Vises "S" over eller sammen med klasseflagg, gjelder avkortingen kun den klasse som 

klasseflagget angir. 
 

15.2 Seilasen kan avkortes, enten ved  

a) merke 1 (toppmerket) eller ved 

b) merke 3 i bunn av banen. 
 

15.3 Avkorting ved merke 1 . 
Når løpet avkortes ved merke 1 vil mållinjen være som beskrevet i RRS 32.2 (a) .   

 

15.4 Avkorting ved merke 3 i bunn av banen, etter en runde . 

Når løpet avkortes ved merke 3 i bunn av banen, etter en runde på pølsebanen, benyttes følgende 

prosedyre, som i sin helhet erstatter RRS 32.2 (a) : 
 

Komitebåt legger seg ved merke 3 og signaliserer avkorting av løpet (RRS 32.2). 

Avkortingssignalet vil bli gitt i rimelig tid før ledende båt i aktuell klasse når frem til merke 2 - på 

første legg fra merke 1 til merke 2. Båter i aktuell klasse skal da avbryte den videre seilas ved å 

runde merke 2 og deretter seile direkte til mål, hvor mållinjen vil være mellom merke 3 og stang 

med flagg "S" på komitebåt.  Se skisse nedenfor. 
 

 
 

 
16. MÅLLINJE OG MÅLPASSERING 
16.1 Mållinje ved fullt løp: 

Mållinjen vil være mellom merke 3 ved babord ende og komitebåt ved styrbord ende. Siktelinjen går 

mellom merke 3 og stang med signalflagg "M"  på komitebåt. 
 

16.2 Målpassering 

Enten seilasen avkortes eller ikke, skal mållinjen alltid krysses i retning fra siste merke i løpet. Ved 

målpassering, eller umiddelbart etter målpassering, anmodes båtene om å sørge for at deres 

seilnummer kan leses av måltager. 

 

Regattastyret 

1.09.2017      


