
 

 

Kompletterande seglingsföreskrifter 
(Standardseglingsföreskrifter finns i regelboken, KSR appendix S) 
 
Tävling: Höstseglingen 
  SRS Shorthanded 
 Tävlingen ingår i TBK KM 
Datum: 20190824 
 
Arrangör: Trosa Båtklubb 
 
1. Tidsprogram 
 
1.1 Program  
 Registrering/Informationsmöte: 8:45-9:15 
 Tid för första varningssignal: 10:55 
 Prisutdelning och något ätbart i/vid TBKs klubbstuga snarast efter målgång. 
 
1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja  

kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem  
minuter före varningssignalen. 

 
2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i TBKs klubbhus. 
  
2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid klubbhuset. 
 
3. Märken 
 
3.1 Start- och mållinje begränsas av startbåt samt en flaggboj. 
 
4 Tidsbegränsning 
  
4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  

Senaste klockslag för första båt i mål är kl. 16:30. 
Senaste målgång för övriga båtar är kl. 17:00. 

 
 
5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 
5.1 Båt som ej innehar någon form av gilltigt SRS-tal kan tilldelas ett godtyckligt SRS-tal 

av tävlingsledningen. En sådan båt kommer dock inte att räknas in i den officiella resul-
tatlistan. 

 
5.2 En båt med ett alternativt SRS-tal i mätbrev eller båtdatablad för kappsegling utan fly-

gande segel får anmälas utan sådana segel. 
 Detta skall anmälas senast tävlingsdagen kl. 9:00. 
 
5.3 Max antal personer ombord är två. 
 
5.4 KSR regel 52 gäller ej. (Autopilot tillåten) 



 

 

5.5 Mobiltelefon eller VHF skall finnas ombord och vara påslagen. 
 
5.6 Banan är en skärgårdsbana om cirka 15 Nm. Se separat banbeskrivning. 
 
5.7 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1. 
 Detta ändrar App SF 7.1. 
 
5.8 Klassflaggan är flagga E (Röd/Blå). Detta ändrar AppSF 6.1. 
 
5.9 För tidigt startande båt som ej återvänder till rätt sida startlinjen straffas med 20 min 

tidstillägg på den seglade tiden. 
 Båt som startar mer än fem minuter före sin startsignal och inte återvänder för att starta 

om erhåller DNS (Did Not Start). 
 
5.10 Avkortning av banan kan ske. Funktionärsbåt ligger då vid lämpligt rundningsmärke 

med blå flagga hissad. Målgång sker mellan funktionärsbåt och rundningsmärke. 
 
5.11 Senaste tidpunkt för påbörjad startprocedur kl. 13:55. 
 
5.12 Båt som utgår skall underrätta seglingsledningen snarast möjligt. 
 Niklas: 073-9466699 (SMS) 
 Patrick: 070-5192269 
 
5.13 Vandringspris till totalsegraren 
 Pokaler till ettan, tvåan och trean samt pokal till bästa single-handed, bästa familj samt 

bästa gästbåt. 
 Eventuellt delas även ett antal nyttopriser ut. 
 
 
Senast ändrad 20190821 


