
Kompletterande seglingsföreskrifter
Standardseglingsföreskrifter finns i Kappseglingsreglerna KSR Appendix S.

Tävling: Sörmlandsregattan med klubbtävlingen utmaningen.
  Klass: SRS

Datum: 2019-06-08

Arrangör: Trosa BK, Södertälje BS, Östertälje BK

Plats:  Trosa Gästhamn

1. Tidsprogram

1.1 Program 
 Registrering: 9:00-9:30. På piren strax söder om ”Suckarnas Bro”. Troligen vid ett litet partytält.
 Informationsmöte: 9:30. På piren strax söder om ”Suckarnas Bro”. Troligen vid ett litet partytält.
 Start för SRS 1: 11:30-11:40
 Start för SRS 2: 11:50-12:00
 Prisutdelning ca 90 minuter efter sista båts målgång. (Vid grillen)
 After Sail och grillning efter prisutdelningen.

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad vid Gästhamnen, på piren strax söder om ”Suckarnas Bro”. 
 Troligen vid ett litet partytält. 

2.2 Signaler i land kommer att visas vid tävlingsexpeditionen.

3. Märken

3.1 Start- och målmärken är en flaggboj respektive orange flagga på funktionärsbåt.

4 Tidsbegränsning

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning: 
 Ingen målgång efter 17:00 tävlingsdagen.

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 
 seglingsledningen. 
 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. 09:30 tävlingsdagen.

5.3 En med högst två (2) personers besättning (inklusive skeppare/rorsman) får kappsegla med ett 
 SRS-tal för shorthanded-kappsegling. (SRSs). Detta ska anmälas senast kl. 09:30 tävlingsdagen.

5.4 Banan är en skärgårdsbana om cirka 14 Nm
 Se separat banbeskrivning.



5.5      Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1.
 Detta ändrar AppSF 7.1

5.6  Starten genomförs med så kallat startfönster om 10 minuter. 
 När startsignal ges har deltagare tio minuter på sig att starta. 
 Resultat baseras på båtens faktiska startid.

 Båt som startar efter att startfönstret stängt får starttid angiven som om den startade vid 
 stängningssignalen.

5.7 Startsignaler
 Senast tio minuter innan första startsignal sätts orange flagga på startbåt tillsammans med ljudsignal
 Fem minuter innan respektive startgrupp ges varningssignal Flagga P samt ljudnisgnal.
 När respektive startfönster öppnar tas Flagga P ner tillsammans med ljudsignal.
 När respektive startfönster stänger ges ljudsignal.

5.8 En båt som startar senare än 15 minuter efter att startfönstret stängs räknas som inte 
 startande. Detta ändrar KSR A4.

5.9 Båt som startar före sitt startfönster räknas som ej startande. DNS. Ingen återkallelsesignal ges.

5.10 Avkortning av banan kan ske enligt KSR regel 32.2

5.11 Vid uppskjuten start är senaste tidpunkt för påbörjad startprocedur (5 min signal) kl. 14:25.

5.11 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta 
 kappseglingskommittén snarast möjligt.
 Niklas: 073-946 66 99 (SMS)

5.12 Poängberäkning för klubbtävlingen utmaningen används adderas platssiffra från tre av klubbens bäst  
 placerade båtar. Enligt Lågpoängsystemet KSR Appendix A.
 Om klubben ej deltar med minst tre båtar fylls poäng motsvarande DNC på för att uppnå tre resultat.  
 DNC=deltagarantal i största klassen +1.
 Om två eller fler klubbar hamnar på samma slutpoäng avgör i första hand högst antal deltagare för  
 respektive klubb.
 Om det fortfarande är lika listas klubbarnas samtliga placeringar från bästa till sämsta. Första gången  
 det finns en skillnad ska den klubb som har bästa resultatet placeras före. 

5.13 Priser
 Vandringspris till klassegrare skänkt av Boas Industriservice.
 Graverade glas till de tre första i respektive klass.

Senast ändrad: 20190601


