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9. 

Generelle regler for Hydro klassen 

1) Konkurransen vil bli avholdt på en bane som vist på bildet nedenfor. Konkurransebanen 

må plasseres slik at grunnlinjen løper parallelt med startbrygga. Senteret av banen vil være i 

tråd med startposisjonene 5 og 6 som vist nedenfor 

 

2) Banen kjøres i retning med klokka. 

3) Hver klasse kjører 4 heat. Alle konkurrentene i kvaliken  vil bli blandet, og startposisjonene 

vil bli tildelt tilfeldig av datamaskinens løpskjørings system. 

4) Hver klasse kjører  2 heat per dag i følgende rekkefølge: 

3,5 junior, 3,5 senior, 7,5 senior, 15 senior, 27 senior. 

5) Heatene  må være organisert slik at ingen konkurrenter må delta i to påfølgende løp. 

6) Et heat må ha minimum 4 og maksimum 8 konkurrenter. Når mer enn 8 konkurrenter blir 

lagt inn i en klasse, vil en deling bli utført. 

7) De 8 konkurrentene med de høyeste resultatene fra innledende runder vil kvalifisere til 

finalen. For de siste 4 finale heat må kjøres. Startposisjoner blir fordelt  i henhold til løpets 

resultater fra kvalik. Toppkvalifiseringen starter fra posisjon 1 på brygga. 

8) For å oppnå en poengsum må sjåførene fullføre 6 runder innen 4 minutter. 

9) For ikke-verdensmesterskapsarrangementer (internasjonale eller europeere) kan 

arrangørene velge å bruke 3 kvalifiserende heat. Finalen vil forbli på 4 heat. - Dette 

alternativet bør bare brukes når tiden er begrenset. 

9.1. poeng 

1) Alle resultater er beregnet ut fra et poeng scoring system. Poeng tildeles som følger: 

 



Race Result  Points Scored  
1st  400  
2nd  300  
3rd  225  
4th  169  
5th  127  
6th  96  
7th  72  
8th  54  
 

2) Etter kampene / finalen vil hver konkurrents resultater bli lagt sammen. Den høyeste 

poeng scorer vil være vinneren og så videre nedover på lista. 

3) Hvis situasjonen oppstår der konkurrenter scorer samme antall poeng, vil det bli kjøpt et 

ekstra løp for å bestemme vinneren. Dette kan skje hvis en konkurrent må velges for å kjøre i 

finalen og / eller etter en finale for å bestemme topp 3 plassene. 

 

9.2. Start sekvens og start klokka 

1) Hvert heat  består av tre uavhengige faser: 

- Forberedelsestid - 2 minutter 

- Fresingstid - 30 sekunder 

- Race varighet - 4 minutter 

2) Under forberedelsestid startes motorer og båtene lanseres. Båter kan justeres under 

forberedelsestiden; men konkurrenten har ikke lov til å forlate startposisjonen. 

3) Ved starten av fresingstid, kan ingen andre båter lanseres 

4) Startklokken brukes til visuelt å vise forberedelsestidspunktet og starten på et løp 

5)  



Startklokken må overholde følgende: 

 1 sving av hånden må være 30 sekunder i varighet. Hånden skal bevege seg med omtrent 

1 sekund mellomrom. 

 Ansiktet på klokken må vise følgende markører; 15 sekunder, 7,5 sekunder og 5,4,3,2,1, 

sekunder. 

 Segmentet på 5 sekunder må vises i en kontrastfarge. 

 Det må være 4 røde lys som alle er slått på i begynnelsen av forberedelsestiden. Lysene 

slås av individuelt med 30 sekunders intervall. 

- Etter at det siste røde lyset har gått, kommer det et hvitt eller gult lys som angir de siste 30 

sekunder før løpestart (fresingstid). Innenfor denne tiden kan ingen båt lanseres. 

- Ved slutten av disse 30 sekunder vil et lys blinke og et lydsignal vil høres for å indikere 

starten på løpet. Klokkehånden må nå posisjonen "12 o" på nøyaktig samme tid som lys og 

akustisk signal indikerer starten på løpet. 

 Ansiktet på klokken må være hvit eller oransje, hånden må være svart. 

 Diameteren av klokkeens ansikt må være mellom 750 og 1000 mm. 

 Startklokken må kunne flyte slik at den kan plasseres innenfor konkurransekurset 

9.3.  

Generelle regler under heat 

1) I løpet av de siste 15 sekundene av fresingstid, må alle båtene være i en rett linje etter at 

de har passert bøye nr. 6. Det er ikke tillatt å kjøre sikksakk over banen for å prøve å unngå 

å lage en hoppestart. Endringskurs på over 45 grader er ikke tillatt og vil bli straffet med en 

ekstra runde. 

2) Båter som krysser startlinjen umiddelbart før startssignalet, har gjort en tjuv start og må 

derfor fullføre en ekstra runde. 

3) Mangler en bøye til enhver tid under forberedelsestid, fresingstid eller gjennom hele løpet 

av løpet vil bli straffet av en ekstra runde. 

4) Konkurrenten hvis båt krysser linjen først etter å ha fullført det nødvendige antall runder, 

og tar hensyn til eventuelle straffer (ekstra runder) er vinneren. 

5) Startoffisøren vil kunngjøre når en konkurrent er på sitt siste runde (runde 6) og når de har 

fullført det nødvendige antall runder. Etter denne kunngjøringen må konkurrenten trygt fjerne 

båten fra vannet. 

6) Hvis en konkurrent ikke har fullført det nødvendige antall omganger i løpet av den tid som 

er tillatt, vil startoffisereren instruere dem om å fjerne båten fra vannet. 

7) I tilfelle at ingen båt fullfører det nødvendige antall runder innen tidsrammen, blir løpene 

diskontert. En gjentagelse av løpet er ikke tillatt. 

8) Hvis et løp må kjøre på nytt på grunn av uforutsette omstendigheter, kan bare båtene som 

kjører på det tidspunktet løpene ble stoppet, starte på nytt. Et komplett løp vil bli kjørt, 

inkludert normal forberedelsestid, fresingstid og full løpetid på 6 runder (innen 4 minutter). 

9) Hvis en båt er i bøyen, må konkurrenten slå av motoren. Hvis konkurrenten ikke slår av 

motoren, kan de få et rødt kort. 

10) Co pilot har  ikke tillatt å berøre en førers sender mens båten er på vannet 

9.4.  

Kjøreregler 

1) Konkurrenten må kjøre på utsiden av bøyene. 

2) Bøyning av bøyer er ikke tillatt. 

3) Hvis dommerne mener at en konkurrent ikke kan styre båten deres på riktig måte, vil de 

utstede en advarsel. Hvis kjøringen deres ikke blir bedre, blir de diskvalifisert fra heatet. 



4) Den normale racinglinjen er linjen nærmest bøyene. Båter på racingbanen (Spor 1) har  til 

rette. 

5) En båtovertak må tillate minst 3 båtlengder før du går inn på samme kjørefelt som båten 

blir overhalet. 

9.5  

Straff i Hydro-klassene 

1) Mangler en bøye eller kutter sporet når som helst på vannet (forberedelsestid, fresingstid 

og løpetid) vil bli straffet med 1 ekstra runde. 

2) Passering for nær brygga (innen 3 meter) vil bli straffet med 1 ekstra runde. 

3) Ved å dreie over 45 grader og hindre en konkurrent vil straffes med 1 ekstra runde. 

4) Forsiktig forhindring av en medkonkurrent fra å overtrekke ved å zigzagge og bytte baner / 

krysse racinglinjen vil bli straffet med 1 ekstra runde. 

5) Kun to straff kan mottas i ett løp. En tredje lovbrudd i et hvilket som helst løp vil resultere i 

diskvalifisering fra løpet. 

6) Skader på en annen båt, under og / eller etter løpet som hindrer at den blir brukt i 

konkurransen, vil resultere i diskvalifisering fra det aktuelle løp. 

7) Diskvalifisering fra et løp vil resultere i at ingen poeng blir scoret. 

8) Bevisst å ta ut en konkurrent vil resultere i et rødt kort og umiddelbar diskvalifisering fra 

hele arrangementet. 

9) Misbruk og forstyrrelse vil ikke tolereres. Å rope på en konkurrent, dommer eller 

mekaniker er ikke tillatt og vil resultere i et rødt kort og umiddelbar diskvalifisering fra hele 

arrangementet. 

Alle straffer vil bli utstedt etter dommerens skjønn, mens du følger reglene ovenfor 

 

 

 


