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10.  

Offshore Class General Regler 

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

banenplasseres slik at basislinjen løper parallelt med startbrygge. Senter 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. Startposisjonene på brygga blir reversert i heat 3 og 4. 

4) Heatene er 8 minutter i varighet. (Dette inkluderer ikke forberedelse og volting) 

5) Hver klasse vil kjøre 2 heat  per dag i følgende rekkefølge: 

3,5 junior, 3,5 senior, 7,5 junior, 7,5 senior, 15 junior, 15 senior, 27 senior, 35 senior. 

6) Et heat må ha minimum 4 og maksimalt 10 konkurrenter. Når mer enn 10 

Konkurrenter er inngått i en klasse en endelig vil bli kjørt. 

7) De beste 3 av 4 heat vil bli lagt sammen for å få samlet resultat. 

8) De 10 konkurrentene med de høyeste resultatene fra kvalik heat  vil kvalifisere til 

finalen. Finalen varer i 12 minutter. (Dette inkluderer ikke forberedelse og volting). 

9) B-finaler vil kun bli kjørt når minst 24 konkurrenter har gått inn i en klasse og når 

tiden er i gang og muliggjør b finaler. 

10) Når B-finalen er tidsplanlagt, vil det oppstå følgende: 

en. De 9 beste konkurrentene går direkte inn i A-finalen, som vil vare 12 minutter. 

b. De neste 10 konkurrentene (posisjoner 10-19 etter kvalik) vil løpe i B-finalen. 

c. Vinneren av B-finalen vil få plass i A-finalen (posisjon 10). 



d. B-finalen vil være 12 minutter i varighet når det er mulig. Hvis tiden er begrenset, 

er B finalen kan reduseres til 8 minutter. 

11) Startposisjoner for den endelige vil bli allokert i henhold til løpresultatene fra 

kvalik. Toppkvalifiseringen 

vil starte fra posisjon 1 på brygga. 

12) Løpsresultatet avgjøres på det ferdige antall runder og det korteste antall 

sekunder,følger fradrag for eventuelle straffer. 

13) Det blir ingen redning i løpet av løpet. 

14) Under løpet må resten av tiden og hver konkurrentes runder vises på en score 

tavle. 

15) Etter et løp må eventuelle avganger og / eller straffer være klart merket på 

resultatlisten. 

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

arrangørene velge å bruke 3 

kvalifiserende heat. De beste 2 av 3 poeng vil bli lagt sammen for å få samlet 

resultat. 

- Dette alternativet bør bare brukes når tiden er begrenset 

10.1.  

Start sekvens og start klokka 

1) Hvert løp består av tre uavhengige faser: 

- Forberedelsestid - 2 minutter 

- Fresingstid - 30 sekunder 

- Race varighet - kvalifiserende varmer 8 minutter, finale 12 minutter 

2) Under forberedelsestid startes motorer og båtene sjøsettes. 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) Hvis en konkurrent ikke har lansert i løpet av forberedelsestiden, kan de starte når 

løpet har startet. 

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

 



 

 
 

 
6) 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 intervaller på 30 sekunder. 
- 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 
 
10.2  
Stoppe et løp del gjennom 
1) Et løp kan stoppes av startpersonalet på grunn av unike forhold. F.eks Løs bøye, 
Uønsket værforhold. 
2) Hoveddommer vil varsle med et akustisk signal for å stoppe løpet. Samtidig klokke 
timing 
varigheten av løpet vil stoppes. Sjåførene må fullføre fanget og ta med båtene sine 
Alle motorer må stoppes. 
3) Tiden fra signalet ble gitt, til modellene passerer målstreken må registreres. 
Rundetellingene vil da bli satt på pause. 
4) Konkurrenter og mekanikere må ikke jobbe på sine båter mens løpet er stoppet til 
rettet til å gjøre det ved starten offisielle. 
5) Enhver båt som var død på vannet da løpet ble stoppet, er ikke tillatt å 
omstart. 
6) Når problemet som førte til at løpene stoppet, er løst, vil startoffisøren informere 
konkurrenter av tiden som gjenstår og begynner startprosedyren som i begynnelsen 
av en ny 
løp. Klargjøringstid og fresingstid kan kunngjøres muntlig av startoffisienten 
i stedet for å bli vist visuelt på klokken. 
7) Tidsregistrerings- og laptelingssystemet fortsetter med startsignalet 
8) Hvis løpet er stoppet innen de første tre minuttene, blir det annullert og startet på 
nytt fra 
begynnelse. (Alle båter får lov til å starte på nytt ettersom det er et nytt løp) 
9) Sluttens slutt er indikert av et akustisk signal. Alle sjåfører må fullføre fanget de 
er på og ta med båten sin ut av vannet 
10.3. Generelle regler under et løp 
1) I løpet av de siste 15 sekundene av fresingstid må alle båtene ligge i en rett linje 
etter at de har passert bøye 
Nei. Det er ikke tillatt å zigzag over hele kurset for å prøve å unngå å lage en 
hoppestart. Forandre 
Kurs over 45 grader er ikke tillatt og vil bli straffet med et gult kort og ett runde 
fradrag. 
2) Båter som krysser startlinjen umiddelbart før startsignalet, har gjort en falsk start 
og 
må fullføre et nytt runde før en poengsum blir registrert. 
3) Konkurrenten skal fullføre minst 1 fresningsskudd. Hvis båten ikke er i vannet 
under 
Fresingstid dommeren vil utgjøre en 1 omgangsstraff. 
4) Konkurrenten kan bringe båten sin tilbake til pontongen når som helst under løpet. 
De 
konkurrent og mekaniker må ikke forstyrre andre konkurrenter mens de henter båten. 
Eventuelle forstyrrelser kan føre til advarsel og et gult kort. Båter kan bare 
gjenopprettes 
hvis brakt tilbake direkte til pontonen. Ikke fra siden av innsjøen. 
5) Konkurrenten eller mekanikeren kan forlate startposisjonen for å hente 
reservedeler. Igjen de 



må ikke forstyrre andre konkurrenter. 
6) Føreren må ikke forlate startposisjonen når som helst mens båten kjører på 
vannet. 
7) Hvis en båt mister tallerkenet under løpet, kan man fullføre det startede fanget. 
Noen 
runder ferdigstilt etter dette runde uten en tallerken vil ikke bli talt 
8) Hvis en båt er i bøyen, må konkurrenten slå av motoren. Hvis konkurrenten ikke 
gjør det 
slå av motoren de kan få et rødt kort. 
9) Skader på en annen båt, under og / eller etter løpet som hindrer at den blir brukt 
i konkurransen vil resultere i diskvalifisering fra det rase. 
10) Mekanikk er ikke tillatt å berøre en førers sender mens båten er på vannet. 
10.4. Kjøreregler 
1) Konkurrenten må kjøre på utsiden av boene. 
2) Bøyning av bøyer er ikke tillatt. Hvis en konkurrent savner en bøye, trekkes et 
runde fra. Dette 
gjelder forberedelsestid, fresingstid og løpetid. 
3) En langsommere båt kan overhales på hver side. Under overtaking manøvrer den 
langsommere båten 
må ikke bytte kurs eller komme i vei for den raskere båten. Den raskere båten må gi 
et gap på 3 
båter lengder før du går rett foran den langsommere båten. 
4) Når du kjører tett sammen, må alle førere være på egen linje. Det er ikke tillatt å 
hindre 
en annen driver med vilje. 
5) Den normale racinglinjen er linjen nærmest bøyene. Båter på racinglinjen har rett 
til 
vei. 
6) Konkurrenten må gi et gap på minst 3 meter foran pontonen. 
Side | 5 Offshore-regler v1.4 iMBRA er "Kjørt med racere, for racere" 
7) I tilfeller der en konkurrent må passere innen 3 meter fra pontonen må de 
Gasspedal. Eksempel; når du bringer en båt av vannet. 
8) En konkurrent må alltid kunne smøre seg mens han er på vannet. Dommerne kan 
spørre en 
konkurrent for å demonstrere evnen til gasspjeld når som helst. Hvis konkurrenten 
ikke kan smelte 
de vil bli diskvalifisert fra løpet og må holde ut av veien til andre konkurrenter til 
deres båt kan stoppes trygt. 
 
10.5 ‘ 
Straff i offshoreklassene 
1) En advarsel (gult kort) vil bli utstedt dersom reglene nevnt ovenfor er brutt, men 
ikke 
forårsaket at en konkurrentebåt stoppet eller ikke hadde negativ innvirkning på deres 
løp. 
2) En straffespark (gult kort med nummer 1) vil bli utstedt dersom reglene ovenfor er 
brutt for a 
andre gang i løpet eller: 
- føreren forstyrrer en medkonkurrent og har en negativ innvirkning på deres løp 
- Føreren kjører over en død båt som har blitt annonsert av startoffisienten 



3) En straff for to runder (gult kort med nummer 2) vil bli utstedt dersom reglene 
ovenfor er brutt for 
en tredje gang i løpet, eller føreren fører til at en konkurrentbåt stopper. 
4) En Stop and Go straff (gult kort med en S) vil bli utstedt dersom følgende oppstår: 
- En modell anses å passere for nær pontonen (innen 3 meter) 
- En modell som passerer innen 3 meter fra pontonen, smelter ikke. 
5) Bare tre straff kan mottas i ett løp. En gjenstand i et hvilket som helst løp vil 
resultere i 
diskvalifisering fra det rase. 
6) Hvis dommerne mener at en konkurrent ikke kan styre / styre båten deres riktig, 
utsteder de en 
advarsel. Hvis kjøringen deres ikke blir bedre, blir de diskvalifisert fra løpet. 
7) Bevisst å ta ut en medkonkurrent vil resultere i et rødt kort og umiddelbar 
diskvalifisering 
fra hele arrangementet. 
8) Abusiv og forstyrrende oppførsel vil ikke tolereres. Shouting på en medkonkurrent, 
dommer eller 
mekaniker er ikke tillatt og vil resultere i et rødt kort og umiddelbar diskvalifisering fra 
hele hendelsen. 
Alle straffer vil bli utstedt etter dommerens skjønn, mens du følger reglene ovenfor 
 

 

 

 


