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Kompletterande seglingsföreskrifter 

 
 

Svenska Mästerskapen för Trissjolle 
 
 
Datum: 2022-07-02   ---   03  
 
Plats: Ljungskile 
 
Båtklass: Trissjolle 
 
Arrangör: Ljungskile Segelsällskap 
 
 
1. Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering 
 
1.1 Tävlingsexpeditionen är placerad inne i LjSS klubbhus. 
 
1.2 Signaler visas på land i signalhållare, vilka är placerade invid den 

officiella anslagstavlan till vänster om klubbhusentrén. 
 
1.3 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med 

”tidigast 30 minuter”. 
 

 
2. Tidsprogram 
 
2.1 Fredag 1 /7 10-12.00, 17-20.00 Registrering, säkerhetskontroll 
 
   18.30  After Sail och prisutdelning avs

   dagens sprintmästerskap 
 
   20.00  Invigning SM och skepparmöte 
 
 Lördag 2/7 08-09.00  Registrering, säkerhetskontroll 
 
   10.00  Varningssignal segling 1, Efter segl 

 3 sker ett avbrott för lunch i land, 
därefter segl 4 resp 5. 

 
   18.30  Regattamiddag 
 
 Söndag 3/7 10.00  Varningssignal för den första  
     seglingen för dagen. Tre seglingar  
     är planerade. Ingen start sker efter  
     kl 14.30. Prisutdelning snarast efter 
     seglingarnas  avslutande. 



                                                                              
 
 
 
3 Märken 
 
3.1 Rundningsmärkena är oranga klotbojar. Startlinjen utgörs av en linje mellan två 

röda flaggbojar. Mållinjen utgörs av en linje mellan en blå flaggboj och en blå 
flagga på start/målfartyget. 

 
3.2 Vid banändring utgörs nytt märke av en gul flaggboj.. 
 
 
4 Tidsbegränsning 
 
4.1 Tidsbegränsning vid märke 1 är 15 min. 

 
4.2 Kappseglingens tidsbegränsning är 90 minuter. 
 
4.3 Målgångsfönstret är 20 minuter. 
 
 
5. Ändringar eller tillägg till appendix S 
 
5.1 Bana enligt bilaga 1. 
 Banan är en kryss-länsbana som seglas två varv. Start  - 1 – 2 – 1 – 2 – Mål. 
 Om flagga T anges seglas banan tre varv. Start – 1 – 2 - 1 – 2 – 1 – 2 – Mål. 
 
5.2 Banbegränsning gäller för båtar, vilka seglar i riktning från märke 1 till märke 2. 

Dessa båtar får ej korsa mållinjen. 
 
5.3 Klassflagga är signalflagga D. Detta ändrar App S6.1. 
 
5.4 Kappseglingskommite´n kommer inte att ange banan. Detta ändrar App S7.1. 
 
5.5 Båt som startar senare än fyra minuter efter sin startsignal räknas som ej 

startande. Detta ändrar KSR A4. 
 
5.6 Protesttiden är 30 min från det att alla båtar haft rimlig chans att segla in till LjSS 

anläggning. Detta ändrar App S 13.2. 
 
5.7 Kallelse till protestförhandling med tid och plats anslås senast tio min efter 

protesttidens utgång. Detta ändrar App S 13.3. 
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