
 

Reykjavíkurmeistaramót Kjölbáta 

10. maí – 13. september 2016 

Siglingafélag Reykjavíkur – Brokey 

 

 

TILKYNNING UM KEPPNI 

 
1 REGLUR 
1.1 Keppt verður samkvæmt reglum sem tilgreindar eru í Alþjóða kappsiglingareglum. 

1.2 Eftirfarandi fyrirmæli Siglingasambands Íslands gilda ekki: Breyting á RRS reglu 78 

um mælibréf  

 

2 HLUTGENGI OG ÞÁTTTAKA 
 Mótið er opið öllum kjölbátum.       

 

3 ÞÁTTTÖKUGJALD 
3.1 Áskilin gjöld eru eftirfarandi: 500 kr. á hvern áhafnarmeðlim sem greiðist að lokinni 

hverri umferð sem tekið er þátt í og skal skrá í þar til gerða bók. 

3.2 Innifalið í þátttökugjaldi er pylsa og gos. Ef afgangur er af pylsunum má jafnvel fá 

sér fleiri en eina. Ekki er þó heimilt að taka síðustu pylsuna ef keppnisstjóri hefur 

ekki fengið neina pylsu.  

 

4 TÍMAÁÆTLUN 
4.1 Fyrsta umferð verður sigld þriðjudaginn 10. maí og verður síðan siglt á hverjum 

þriðjudegi í sumar. Síðasta umferð verður 13. september, nema ákveðið verði að sigla 

lengur fram eftir hausti. 

4.2  Skipstjórafundur skal haldinn kl. 17:15, ef hægt er, en þó ekki seinna en 17:30.  

4.3 Miðað er við að ræsing fari fram sem næst kl. 18:00, svona hér um bil. 

  

5 MÆLINGAR 
5.1 Notað verður s.k. NHC-forgjafarkerfi. NHC er breytileg forgjöf sem er umreiknuð 

eftir hverja umferð. Notast verður við forritið HAL’s Race Results. Hver bátur byrjar 

með grunnforgjöf eins og hún er skráð á listanum sem finna má á eftirfarandi slóð: 

 http://www.rya.org.uk/racing/pages/nhc.aspx 

Bátur sem hefur þátttöku á miðju móti byrjar með grunnforgjöf skv. listanum, en ekki 

eins og hann hafi verið skráður til leiks í upphafi móts og svo ekki mætt í þær 

umferðir sem þegar eru búnar. 

5.2 Einnig verða birt úrslit skv. IRC-forgjöf fyrir þá báta sem eru með þannig en þau 

úrslit telja ekki til stiga á mótinu. 

 

6 KEPPNISSTJÓRN 
 Ætlast er til að hver áhöfn sem tekur þátt í mótinu taki að sér að stjórna keppni a.m.k. 

einu sinni. Við röðun í keppnisstjórn er tekið mið af úrslitum 

Reykjavíkurmeistaramótsins 2015, þ.e. sá bátur sem var í fyrsta sæti sér um fyrstu 

umferð og svo koll af kolli. Ef einvher áhöfn sér sér ekki fært að sjá um tiltekna 

umferð er heimilt að skipta við aðra áhöfn, en það skal þá gert í tæka tíð og skal 

tilkynna það til keppnisnefndar Brokeyjar. Áhafnir sem sjá um keppnisstjórn eru 

hvattar til að leita til keppnisnefndar varðandi leiðbeiningar og aðstoð sem verður 

fúslega veitt.  



 

7 SIGLINGAFYRIRMÆLI 
 Siglingafyrirmæli eru veitt fyrir hverja umferð og skulu tilkynnt á skipstjórafundi 

viðkomandi umferðar.     

 

8 KEPPNISSVÆÐI 
 Keppt verður á Rauðarárvík og Kollafirði.     

 

9 BRAUTIRNAR 
9.1 Lýsing á braut verður gefin á skipstjórafundi fyrir hverja umferð. 

9.2 Mælst er til þess að brautin sé hönnuð þannig fyrir hverja umferð að startlínan sé 

hornrétt á vindstefnu. Þótt það sé vissulega þægilegt að starta af pallinum fyrir framan 

skrifstofuna á Ingólfsgarði er það ekki alltaf hentugt með tilliti til vindstefnu. Hins 

vegar er lítið mál að leggja startlínu á milli einhverri af þeim baujum sem eru fyrir 

hendi og báts þeirrar áhafnar sem er með keppnisstjórnina hverju sinni. Einnig getur 

verið að félagið fái aðgang að keppnisstjórabát og þá er ekkert mál að skjótast út og 

leggja braut ellegar startlínu. Ekki er þó fundið að því sé marklínan höfð við 

Ingólfsgarðinn. 

 

10 STIGAGJÖF 
 (a) Þegar færri en 4 umferðum hefur verið lokið telst samanlögð  

stigatala úr umferðunum sem heildarstigatala í keppninni.      

(b) Þegar lokið hefur verið við 5 til 10 umferðir telst samanlögð stigatala úr 

umferðunum, að undanskilinni lökustu umferðinni, sem heildarstigatala í 

keppninni. 

(c) Þegar lokið hefur verið við 11 umferðir telst samanlögð stigatala úr 

umferðunum, að undanskildum tveimur lökustu umferðunum, sem 

heildarstigatala í keppninni. 

 

11 FJARSKIPTI 
 Bátar skulu ekki hafa samskipti með talstöð sem ekki eru aðgengileg öllum meðan 

þeir keppa nema í neyðartilvikum. Þessi takmörkun gildir einnig um farsíma.     

 

12 VERÐLAUN 
12.1 Eftirfarandi verðlaun verða veitt: fyrir fyrsta, annað og þriðja sæti. 

12.2 Verðlaunaafhending fer fram á Lokabroki Siglingafélags Reykjavíkur – Brokeyjar. 

Dagsetning Lokabroks verður tilkynnt þegar fer að halla á sumarið.   

 

13 TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR 
 Keppendur sem taka þátt í mótinu gera það á eigin ábyrgð. Sjá reglu 4, Ákvörðun um 

að keppa. Skipuleggjendur firra sig allri ábyrgð vegna skemmda eða líkamstjóns eða 

dauðsfalla í tengslum við eða fyrir eða eftir keppni eða á meðan keppni stendur.     

 

14 TRYGGINGAR 
 Hver bátur skal vera tryggður með gildri ábyrgðartryggingu.   

 

15 FREKARI UPPLÝSINGAR 
 Frekari upplýsingar veitir Jón Pétur Friðriksson, jp.fridriksson@gmail.com,  

s: 694 2314.     
  


