
Kompletterande seglingsföreskrifter 
(Standardseglingsföreskrifter finns i regelboken, KSR, Appendix S)

Tävling: Notstickshällan Race
  Klass: SRS
  Tävlingen ingår i TBKs KM
Datum: 2017-05-20
Arrangör: Trosa Båtklubb
Plats:  Trosa Båtklubb

1. Tidsprogram

1.1 Program 
 Registrering/Information 07:45-08:15
 Tid för första varningssignal 09:55
 Flaggfesten startar 13:00

 Prisutdelning i samband med flaggfesten snarast efter protesttidens utgång.

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i TBKs klubbhus 

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som placerad vid klubbhuset.

3. Märken

3.1 Start- och målmärke är en flaggboj med gul/orange flagga.  

4 Tidsbegränsning

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  
Maximitiden 300 minuter. Båt som inte går i mål inom maxtiden räknas som utgått (dnf)

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S

5.1 Båt som ej innehar någon form av giltigt SRS-tal kan tilldelas ett godtyckligt SRS-tal av seglingsled-
ningen. En sådan båt kommer dock inte att räknas in i den officiella pris- och resultatlistan.

5.2  En båt med ett alternativt SRS-tal i mätbrev eller båtdatablad för kappsegling utan flygande segel får 
anmälas utan sådana segel. Detta skall anmälas senast kl. 08:00 tävlingsdagen.

5.3  En båt med högst två personer ombord får kappsegla med ett SRS-tal för short handed-kappsegling 
(SRSs). Detta skall anmälas senast kl. 08:00 tävlingsdagen.

5.4  KSR regel 52 gäller ej.

5.5  Mobiltelefon eller VHF skall finnas ombord.

5.6 Banan är en distansbana om cirka 10 Nm. Se separat banbeskrivning.



5.7 Klassflaggan är flagga E (blå/röd) Detta ändrar Appendix S 6.1 

5.8 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt App S 7.1.
 Detta ändrar App S 7.1
 
5.9 En båt som startar senare än 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte  

startande. Detta ändrar KSR A4.

5.10 Avkortning av banan kan ske enligt KSR regel 32.2

5.11 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskom-
mittén snarast möjligt.

 Startbåt (Patrick Fällman): 070-519 22 69
 Niklas: 073-946 66 99 (SMS)

Ändrad senast 20170506


