
 
 

Seglingsföreskrifter 
 

Tävling: Selaön runt 2015 

 

Datum: 2015-08-22 

 

Arrangör: Strängnäs Segelsällskap 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

 

1.2 SRS-reglerna gäller. 

 

Båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet 

för kappsegling utan spinnaker och/eller gennaker får anmälas utan sådana segel.  

 

 Båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal eller SRSv-tal för 

“shorthandedkappsegling”.  

 

Klassbåtar får undantag från begränsningar gällande besättningsstorlek och/eller  

besättningsvikt i båttypens klassregler. 

 

1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller 

inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den  

tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig 

flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. 

 

2. Tidsprogram 

2.1 Efteranmälningar och anmälan om ändring av segelföring som ändrar  

SRS-tal ska göras senast kl 09.20 till startfartyget. 

Tidigaste tid för varningssignal är kl 09.25. 

Start 9:30 vid Ångbåtsbron 

 

3. Klassflaggor och genomförande 

3.1 Klass/start   Signalflagga 

 Gemensam Klass SRS H (vit röd)  

 

4. Kappseglingsområde 

4.1 Runt Selaön 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. Banan 

5.1 Start 9:30 vid Ångbåtsbron. Farleder skall följas. 

Vid sydlig och ostlig vind: 

Etapp 1) Ångbåtsbron – Morraröfjärden 

Motorgång genom Röka ström till Brännvinstratten med ny start på Arnöfjärden 

Etapp 2) Brännvinstratten – Tegelgrund rundas medsols – Mål utanför Kolsundet 

Motorgång genom Kolsundet och Stallarholmsbron 

Etapp 3) Stallarholmen – Askholmen 

Vid västlig och nordlig vind: 

Etapp 1) Ångbåtsbron – Stallarholmen 

Motorgång genom Stallarholmsbron och Kolsundet. Ny start på Prästfjärden 

Etapp 2) Herrmansskären – Tegelgrund rundas motsols – Mål utanför Brännvinnstratten 

Motorgång genom Rökaström 

Etapp 3) Morraröfjärden – Flagga väst Lilla Skinnpälsen – Askholmen  

6. Tidsbegränsning 

6.1 Etapperna kan komma att kortas ned för att passa broöppningen i Stallarholmen samt för 

 att försöka få alla båtar att gå i mål på Askholmen 18:00 

  

7. Straff 
7.1 När protestkommittén finner att en båt brutit mot regel 1.5 ska båten strykas från  

 att delta vid utlottningspriset. 

 

 

Datum: 2015-08-19 

 

 


