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Klasseflag

P (Ingen
startregel)

I Regel 30.1 gælder
(Runde et af startmærkerne).

Z Regel 30.2 gælder
(20% straf).

U Regel 30.3 gælder
(Disk. hvis ingen omstart).

Sort flag Regel 30.4
gælder (Diskvalifikation).

Varselssignal
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Svarstander Kapsejladser,
der ikke er startet, udsættes.
Varselssignal vil blive givet
1 minut efter nedhaling.

Svarstander over H
Kapsejladser, der ikke er
startet, udsættes. Yderligere signaler gives på land.

Svarstander over A
Kapsejladser, der ikke er
startet, udsættes. Ikke
flere kapsejladser i dag.

OPGIVELSESSIGNALER
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N Alle kapsejladser, som er
startet, er opgivet. Sejl tilbage
til startområdet. Varselssignal
gives 1 minut efter nedhaling.

N over H
Alle kapsejladser er
opgivet. Yderligere
signaler gives på land.

N over A
Alle kapsejladser er opgivet.
Ikke flere kapsejladser i dag.

• Lydsignal
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----- Gentagne lydsignaler
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Klarsignal

Klasseflag

Et-minut-signal

Startsignal

TILBAGEKALDELSE
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á â Signalflag hejses/nedhales

–-–

â

Klarsignal – et af ovenstående signalflag

UDSÆTTELSESSIGNALER

TEGNFORKLARING:

START

AFKORTNING
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X Individuel
tilbagekaldelse.

Første lighedsstander
Generel tilbagekaldelse.
Varselssignal vil blive givet
1 minut efter nedhaling.

S Banen er afkortet. Fuldfør
mellem dette flag og det nærliggende mærke, eller mellem
gatemærkerne.

ÆNDRING AF DET NÆSTE BEN

C Positionen af det
næste mærke er
ændret:

mod
styrbord;

mod
bagbord;

–

+

for at afkorte
længden af
benet;

for at forlænge
længden af
benet.

ANDRE SIGNALER
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L På land: En besked
til deltagerne er slået
op. Til søs: Kom på
prajehold eller følg
dette fartøj.
–-– Langt lydsignal

M Genstanden,
som viser dette
signal, erstatter et
forsvundet mærke.
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(Intet lydsignal)

Y Bær
personligt
opdriftsmiddel
(se regel 40).

Blå(t) flag eller figur
Dette fartøj underlagt
kapsejladskomitéen
er i position ved mållinjen.

Når et signalflag vises over et klasseflag, glæder signalet kun denne klasse.

