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Seglingsföreskrifter för kölbåtar, kommunmästerskapen 2013. 

 
Seglingen äger rum söndagen den 21/9 2013 nord om Förskär 
 
Regler 
Kappseglingen genomföres enligt kappseglingsreglerna (KSR) med appendix S. 
SRS-reglerna gäller. 
En båt med spinnaker och/eller gennaker i båtdatabladet, klassreglerna eller SRS mätbrevet 
får anmälas utan sådana segel. 
Båtens SRS-tal innan eventuellt avdrag bestämmer klasstillhörigheten. 
 
Efteranmälan samt ändringar av anmäld segelföring måste meddelas startbåten 
senast kl 10.45.  
Vi avser att genomföra 3 seglingar, ingen segling startas dock efter kl 16.30. 
 
Deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad, flytplagg för samtliga besättningsmedlemmar 
skall finnas ombord. 
 
Start: Kl 11.00 

Bana: Kryss-läns-bana som seglas två varv. 
 
Kryssrundningsmärke: Orange flaggboj 
Länsrundningsmärke: Grön flaggboj 
 
1 Start 
2 Orange flaggboj rundas om babord 
3 Grön flaggboj rundas om babord 
4 Orange flaggboj rundas om babord 
5 Mål 

Signaler: Avgives enligt kappseglingsreglerna. 

Starten: Är gemensam och sker enligt regel 26. 
Senast 4 minuter före varningssignalen kommer en orange flagga sättas upp + 
lång ljudsignal. 
5 min. före start: Flagga E upp + 1 kort ljudsignal 
4 min. före start: Flagga P eller I upp + kort ljudsignal 
1 min. före start: Flagga P eller I upp + lång ljudsignal 

Start: Flagga E ned + 1 kort ljudsignal 

Enskild återkallelse: Flagga X upp samt upprepade ljudsignaler. 

Allmän återkallelse: Första likhetstecken upp samt 2 ljudsignaler. 
Ny start sker 10 min. efter föregående startförsök. 

Ej startande: Båt som ej startat 15 min. efter sin startsignal räknas som ej startad. 

Maxtider: Första båt i mål inom 120 min. Båt som ej gått i mål 45 min. efter första båt i 
klassens målgång räknas som utgått. 

Protester: Båt som avser att protestera skall följa regel 61, samt därutöver informera 
seglingsledningen om detta omedelbart efter sin målgång. 
Skriftlig protest skall lämnas till seglingsledningen senast 30 min. efter sista 
båts målgång. 
Protestformulär finns på målfartyget. 
Tid och plats för protestförhandlingar meddelas av seglingsledningen. 
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Handicapberäkning 

enligt LYS: Seglad tid x lystal = beräknad tid. 

Poängberäkning: Enligt Lågpoängsystemet Appendix A tillämpas med 3 planerade seglingar. 
Serien skall anses fullföljd med 1 genomförd segling. 
Vid 3 genomförda seglingar eller mindre skall varje båts slutsumma vara 
summan av dess resultat i alla seglingarna. 

Priser: Segrarna får inteckning i vandringspriser samt Idrottsalliansens 
mästerskapstecken. 

 
Prisutdelning sker genom respektive klubbs försorg. 


