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Kompletterande seglingsföreskrifter
SM och JSM 2-krona
Datum:
4–5 september 2021
Plats:
Rastaholm, Ekerö
Båtklass:
2-krona
Arrangör:
Stockholms Segelsällskap
_______________________________
1
1.1

Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering
Tävlingsexpeditionen är placerad i eller utanför ”regattarummet” i värdshusets nedre våning, se karta i inbjudan.

1.2

Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad norr om värdshuset.

1.3

När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med ”tidigast 60 minuter”.

2
2.1

Tidsprogram
Program
Dag
Lördag
Söndag

Datum
4 september
5 september

Planerad tid för första varningssignal
10.55
09.55

2.2

Sista dagen kommer varningssignal ges senast kl. 15.00

3.
3.1

Märken
Rundningsmärkena är gula cylindrar
Startmärken är orange flagga
Målmärken är orange flagga

3.2

Innan en båt har påbörjat banbenet kan ett märke flyttas utan att det signaleras.
Detta ändrar KSR 33.

4
4.1

Tidsbegränsningar
Kappseglingens tidsbegränsning:
Maximitiden för första båt i mål är 70 minuter.

4.2

Målgångsfönster:
Målgångsfönstret är 20 minuter. En båt som inte går i mål inom 20 min efter första båt räknas som om den inte gått i mål.
Detta ändrar KSR 35 och A4.

4.3

En båt som startar senare än fem minuter efter sin startsignal räknas som inte startande.
Detta ändrar KSR A4.
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5
5.1

Ändringar och tillägg till KSR Appendix S
Banan är en rak kryss-läns med gate. Start och mål är ca 1/3 upp på kryssbenet. Banan
seglas start - märke 1 - märke 4 (gate) - märke 1 - märke 4 (gate) - mål. I gaten rundar man valfritt
4s eller 4b enligt pilarna i banskissen.

1

START
MÅL

4s

4b

5.2

Klassflaggan är flagga E.
Detta ändrar AppSF 6.1

5.3

Startlinjen begränsas av orange flagga på startbåten och en flaggprick med orange flagga.
Detta ändrar AppSF 9.2

5.4

Mållinjen begränsas av orange flagga på startbåten och en flaggprick med orange flagga.
Detta ändrar AppSF 11

5.5

Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena.
Detta ändrar AppSF 10.1

