
Kompletterande  

seglingsföreskrifter 

 

Kappsegling: NSL Final och Nordiskt Mästerskap för CB66 Racer. 

Datum: 28-29:e september 2019 

Arrangör: Segelsällskapet Pinhättan (SSP) 

1. Tidsprogram 

1.1 Fredag 27:e september 
18:00 – 20:00 Registrering, besiktning och säkerhetskontroll 

Lördag 28:e september 
08:00 – 09:45 Registrering, besiktning och säkerhetskontroll 
08:00 – 10:00 Frukost i SSP klubbhus 
10:00 Rorsmansmöte 
10:55 Varningssignal för dagens första segling 
18:30 Regattamiddag på Hamnkrogen 

Söndag 29:e september 
08:00 – 09:00 Frukost i SSP klubbhus 
09:55 Varningssignal för dagens första segling 
13:55 Ingen varningssignal ges efter detta klockslag 

Prisutdelning: Snarast efter eventuella protestförhandlingar och sista seglingen. 

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. 

1.3 Minst 8 kappseglingar är planerade, ingen övre begränsning av antalet seglingar finns. Ny 
start påbörjas så fort det är praktiskt möjligt efter föregående seglings målgång. 

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar  
ca 30 minuter att segla. 

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i SSP’s klubbhus. 

2.2 Signaler i land visas på signalmasten som är placerad på klubbhusets södra balkong. 

3. Märken 

3.1 Rundningsmärkena är gula konor.  
Start och målmärke är en orange flaggprick. 

3.2 Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena.  
Detta ändrar AppSF 10.1 

4. Tidsbegränsning 

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  
Maximitiden för första båt i mål är 60 minuter. 

4.2 Målgångsfönster:  
Målgångsfönstret är 15 minuter. 

 

 

 

 



 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 

5.1 Banan är en Kryss/Läns bana med offsetmärke, gate och länsmålgång enligt skiss nedan.  
Kryss- och offset-märke lämnas om styrbord.  
Banan seglas två varv enligt: Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – mål  
Detta ändrar AppSF 7.2  

5.2 Klassflaggan är signalflagga E.  
Detta ändrar AppSF 6.1 

5.3 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan 
eller kompassbäring.  
Detta ändrar AppSF 7.1 

5.4 En båt som startar senare än 5 minuter efter sin 
startsignal räknas som inte startande.  
Detta ändrar KSR A4. 

5.5 Startprocedur, nedräkning och återkallelse kommer 
även att ske på VHF kanal 69 (reserv 72). 

5.6 En båt som startar men utgår och en båt som inte 
kommer till start ska underrätta 
kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. 

5.7 När en båt kappseglar ska den inte varken sända eller 
motta radiosignaler som inte är tillgängliga för alla 
båtar. Denna restriktion gäller även mobiltelefoner. 

5.8 Protesttiden är 30 minuter från att alla båtar har haft 
en rimlig möjlighet att segla in från banan. 
Protesttidens utgång anslås på anslagstavlan.  
Detta ändrar KSR app S 13.2. 

5.9 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för 
förhandlingen, anslås senast 10 minuter efter 
protesttidens utgång.  
Detta ändrar KSR app S 13.3. 
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