
ÍSLANDSMÓT   KJÖLBÁTA   14.   –   18.   ágúst   2019   
Mótshaldari:   Siglingafélag   Reykjavíkur   –   Brokey  

KAPPSIGLINGAFYRIRMÆLI  

 
1.  Reglur.   
1.1  Í   mó�nu   gilda;    The   Racing   Rules   of   Sailing  
1.2  Keppendareglur   ÍSÍ.   
1.3  Kappsiglingafyrirmæli   mótsins.   
1.4 Kappsiglingafyrirmæli   Siglingasambands   Íslands.   
1.5 Reglur   IRC  
1.5.1  Forgjöf   IRC   og   þær   reglur   sem   því   fylgja.  
1.5.2 Bátar   skulu   geta   framvísað   gildu   IRC   skírteini   með   forgjöf.  
1.6 Aðrar   reglur:   Sner�ng   við   keppnisstjórnarbát   er   óheimil.  
1.6.1  Sner�ng   við   keppnisstjórnarbát   fyrir   start   þýðir   DNS   í   næstu   umferð   eða   í   umferð   sem   hefur  

verið   ræst   og   er   ekki   áfrýanlegt.   Ákvæði   um   refsihringi   vegna   sner�ngar   í   reglum   nr   14   &   31  
gilda   ekki   ef   bátur   sner�r   kepnisstjórnarbát   fyrir   eða   e�ir   start.   

1.7 Bátar   skulu   sýna   auglýsingar   sem   skipuleggjendur   velja   og   láta   í   té.   
1.8  Regla   um   auglýsingar:   World   Sailing   reglugerð   20   um   auglýsingar   gildir.   
 
2 Dagskrá   á   Íslandsmó�nu:  

14.   ágúst,   mótsetning   kl.   21:00,   skipstjórafundur   í   beinu   framhaldi.   
15.   ágúst,   fyrstu   keppni   verður   startað   kl.   18:00.    Sigldar   verða   a.m.k.   1   -   2   umferðir.  
  Ekki   verður   startað   e�ir   kl.   20:00  
16.   ágúst,   fyrstu   keppni   verður   startað   kl.   16:00.    Sigldar   verða   a.m.k.   1   -   3   umferðir.   
Ekki   verður   startað   e�ir   kl.   20:00  
17.   ágúst,   fyrstu   keppni   verður   startað   kl.   10:00     Sigldar   verða   a.m.k.   2   -   4   umferðir.   
Ekki   verður   startað   e�ir   kl.   16:00  
18.   ágúst,   varadagur   verður   ný�ur   ef   ekki   hafa   náðst   5   umferðir.   
Fyrstu   keppni   verður   startað   kl.   10:00   
Sigldar   verða   nægilega   margar   umferðir   �l   að   ná   í   heildina   5   umferðum.   
Ekki   verður   startað   e�ir   kl.   16:00  

 
3  Merki  

Keppnir   verða   ræstar   samkvæmt   reglu   26   í   alþjóða   kappsiglingafyrirmælunum.   
Merkjagjöf   verður   þessi:   
5   mín   fyrir   start   Merkjaflagg   D   upp   Hljóðmerki   eða   Brokeyjarfáni   
4   mín   fyrir   start   Merkjaflagg   P   upp   Hljóðmerki   
1   mín   fyirr   start   Merkjaflagg   P   niður   Hljóðmerki   
Start   Merkjaflagg   D   niður   Hljóðmerki   eða   Brokeyjarfáni   

 
3.1 A�urköllun   einstakra   báta   sem   og   allsherjar   a�urköllun   verður   gerð   samkvæmt   reglu   29   í  

Alþjóða   kappsiglingareglunum  
 
4. Hver   bátur   verður   að   koma   í   mark   ekki   minna   en   tveim   �mum   á   e�ir   fyrsta   bát.   Fyrs�   bátur  

hefur   �órar   klukkustundir   að   hámarki   �l   að   ná   í   mark,   nema   annað   sé   tekið   fram.  
 
5. Keppendur   skulu   koma   með   allt   rusl   í   land   og   losa   sig   við   það   með   ré�um   hæ�.  
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6. Brey�ngar   á   kappsiglingafyrirmælum   eru   gerðar   í   áður   en   keppni   hefst   þann   dag   og   eru  
birtar   á   upplýsingatöflu   mótsins.  

 
7. Keppendur   skulu   klæðast   flotvestum.  
 
8. Merki   gefin   í   landi   eru   gefin   við   klúbbhús.  
 
9. Keppnissvæðið   er   ytrihöfnin   í   Reykjavík   og   Faxaflói.  
 
10. Kærur   skulu   berast   mótsstjórn   innan   klukkustundar   frá   síðustu   umferð   þann   dag.  
 
11.  Keppni   verður   ekki   ræst   ef   vindur   er   undir   2   m/s   eða   yfir   10   m/s,   samkvæmt   mælingu  

keppnisstjórnar.   Það   er   ákvörðun   keppnisstjórnar   að   taka   ákvörðun   um   hvort   ræsa   skuli  
keppni.  

 
12  Áætlaður   �mi   fyrir   viðvörunarmerki   fyrstu   keppni   hvers   dags   er   5   mínútur   fyrir   áætlaðan  

ræsi�ma   
 
13  Einungis   einn   skipstjórafundur   verður   haldinn.   Allar   �lkynningar   �l   keppenda   verða   birtar   á  

upplýsingatöflu   í   húsnæði   félagsins,   á   sjó   í   VHF   talstöð   rás   6   og   á   heimasíðu   félagsins.  
Keppnisstjórn   getur   haldið   auka   skipstjórafund   en   þá   þarf   að   auglýsa   það   á   upplýsingatöflu  
fyrir   kl.   18:00   daginn   áður.  

 
14  Keppni   skal   lokið   kl.   19:00   þann   17.   ágúst   nema   framlengja   þurfi   keppni   fram   á   18.   ágúst  

vegna   veðurs   og   skal   þá   keppni   lokið   kl.   19:00.  
 
15  Lokahóf   með   verðlaunaa�endingu   hefst   kl.   19:00   laugardaginn   17.   ágúst   og   fer   fram   í  

aðstöðu   félagsins   í   Nauthólsvík,   nema   ef   nota   þarf   varadag.  
 
16.  Mælingar.   
16.1  Leggja   skal   fram   gilt   IRC   forgjafarskírteini   fyrir   hvern   bát   við   skráningu.   
16.2 Keppendur   mega   búast   við   að   gerðar   verði   einhverjar   mælingar   á   bátum   þeirra   og   skulu   þeir  

þá   aðstoða   við   það.  
 
17.  Keppnissvæði.   
17.1  Á   sundunum   fyrir   utan   Reykjavík   og   á   Faxaflóa.  
 
18.  Keppnisbrau�r.   
18.1  Teikningar   í   viðauka   A   og   A1   sýna   brau�r,   röð   sem   fara   skal   fyrir   merki   og   hvoru   megin   skuli   fara  

við   þau.   Þær   sýna   ekki   hlu�öll   vegalengda   milli   merkja.  
18.2 Viðauki   A   er   ekki   tæmandi.   Brau�r   gætu   verið   öðruvísi   en   sýnt   er   þar.   Ef   notaðar   verða   aðrar  

brau�r   en   sýndar   eru   í   viðauka   A   verða   þær   teiknaðar   á   tússtöflu   á   keppnisstjórabát   og   þeim  
lýst   í   talstöð.  

18.3 Það   er   á   ábyrgð   keppenda   að   kynna   sér   fyrirkomulag   brautar.  
18.4 Notaðar   verða   plastbaujur,   uppblásanlegar   kappsiglingabaujur   og   siglingamerki   eins   og   �lefni  

gefur   �l   hverju   sinni.   Baujum   verður   lýst   um   leið   og   braut   er   �lkynnt.  
18.5 Það   er   á   ábyrgð   keppenda   að   kynna   sér   fyrirkomulag   á   baujum,   �ölda,   í   hvaða   röð   og   hvoru  

megin   skuli   farið   fyrir   þær.  
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19.  S�gagjöf.   
19.1  Notað   verður   lágs�gakerfi   samkvæmt   viðauka   A   í   alþjóðakappsiglingareglum.   
 
20.  Verðlaun.   
20.1  Vei�   verða   verðlaun   fyrir   þrjú   fyrstu   sæ�n.   Og   Íslandsmeistara   í   þeim   flokkum   þar   sem  

nægjanlega   margir   bátar   eru   skráðir.   Sérstök   verðlaun   verða   vei�   þeim   bát   sem   er   o�ast  
fyrstur   í   mark   án   forgjafar.  

 
21.  Fjarskip�.   
21.1  Bátar   skulu   ekki   hafa   samskip�   með   talstöð   sem   ekki   er   aðgengileg   öllum   meðan   þeir   keppa  

nema   í   neyðar�lvikum.   Þessi   takmörkun   gildir   einnig   um   farsíma.   Keppnisstjórn   notar   rás   6   �l  
samskipta.  

 
22.  Takmörkun   ábyrgðar.   
23.1  Keppendur   sem   taka   þá�   í   mó�nu   gera   það   á   eigin   ábyrgð.   Sjá   grunnreglu   4   í  

kappsiglingareglum   World   Sailing,   Ákvörðun   um   að   keppa.   Skipuleggjendur   firra   sig   allri  
ábyrgð   vegna   skemmda,   líkamstjóns   eða   dauðsfalla   í   tengslum   við   eða   á,   fyrir   eða   e�ir  
keppni   eða   á   meðan   keppni   stendur.   

 
24.  Ábyrgðartrygging.  
24.1 Hver   bátur   skal   vera   tryggður   og   með   gilda   ábyrgðartryggingu.  
 
25. Merkingar.  
25.1 Allir   bátar   skulu   auðkenndir   með   einhverjum   hæ�,   seglanúmeri,   bátsnafni   eða   bátsnúmeri.  

Þe�a   brey�r   öðrum   reglum   um   seglanúmer   og   merkingar.  
 
26. Áhöfn.  
26.1  Fjöldi   í   áhöfn   skal   �ltekinn   við   skráningu,    vera   samkvæmt   reglum   IRC   og   má   vera   +/-   1  

áhafnarmeðlimur.   Skrá   skal   varamenn   fyrirfram,   um   leið   og   skráning   fer   fram.   Bregða   má   út  
frá   því   ef   alvarleg   ófyrirséð   atvik   koma   upp.  

26.2  Engar   takmarkanir   eru   á   brey�ngu   þyngd   áhafnar   aðrar   en   þær   sem   fram   koma   á   IRC  
forgjafarskírteini.  

26.3 IRC   regla   8.2.1   um   forgjöf   fyrir   fáliðaða   áhöfn   verður   ekki   heimiluð.  
 
27 Önnur   mál.  
 
27.1  Allar   frekari   upplýsingar   vei�r   keppnisstjóri   á   ne�angið    brokey@brokey.is    fram   að  

keppnisdegi   e�ir   það   verða   allar   �lkynningar   birtar   á   upplýsingatöflu   í   húsakynnum  
félagsins   og   á   heimasíðunni    www.brokey.is  
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VIÐAUKI   A  
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VIÐAUKI   A1  
 
 
Keppnisbraut:   C1  

Startað   milli   keppnisstjórabáts   og   belgs.   (Startlína)  
Engeyjarrifsbauja   (á   stjórnborða)  
Viðeyjarsund   /   Pálsflaga   (á   stjórnborða)  
Höfðavitabauja   (á   stjórnborða)  
Sólfarsbauja   (á   stjórnborða)  
Brokeybauja   (á   stjórnborða)  
Engeyjarrifsbauja   (á   stjórnborða)  
Viðeyjarsund   /   Pálsflaga   (á   stjórnborða)  
Mark:   Brokeybauja   (á   stjórnborða)   og   Markstöng   í   landi  
 
 
Keppnisbraut:   C2  

Startað   milli   keppnisstjórabáts   og   belgs.   (Startlína)  
Belgur   (á   bakborða)  
Sólfarsbauja   (á   bakborða)  
Belgur   (á   bakborða)  
Sólfarsbauja   (á   bakborða)  
Mark:   milli   keppnisstjórabáts   og   belgs.   
 
 
Keppnisbraut:   C3  

Startað   milli   keppnisstjórabáts   og   belgs.   (Startlína)  
Engeyjarrifsbauja   (á   bakborða)  
Brokeybauja   (á   bakborða)  
Sólfarsbauja   (á   bakborða)  
Höfðavitabauja   (á   bakborða)  
Viðeyjarsund   /   Pálsflaga   (á   bakborða)  
Engeyjarrifsbauja   (á   bakborða)  
Mark:   Brokeybauja   (á   bakborða)   og   Markstöng   í   landi  
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