
Kompletterande seglingsföreskrifter 

Kappsegling: Vänersborgsträffen 2022 

Datum: 27/8 2022  

   

1. Tidsprogram  

1.1 Program 

 

10:00 Registrering, besiktning och säkerhetskontroll  

10:30 Rorsmansmöte  

10:57 Varningssignal för dagens första segling  

 

12:30 Ingen varningssignal ges efter detta klockslag  

 

1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer 

upprepade ljudsignal (minst 5) minst fem minuter före varningssignalen.  

1.3 3 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan.  

1.4 Poängräkning, samtliga seglingar räknas. 

1.5 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 15 

minuter att segla.  

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.  

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i VÄSS klubbhus.  

3. Märken  

3.1 Rundningsmärkena är blå flaggbojar. Start och 

målmärke är en orange flagga på startbåten 

samt orange flaggboj. 

 

4. Startordning och klassflagg 

1 Optimist (grön flagga) 

2 Övriga (Zoom flagga) 

4 Tidsbegränsning  

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning: Maximitiden för första båt i mål är 30 minuter.  

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S  

5.1 Banan är en trapetsbana med en ytterloop enligt skiss nedan.   

   

Optimist gröna seglar utan loop enligt: Start – 1 – 2 – 3b – 5 – mål  

Övriga seglar en ytterloopar enligt: Start – 1 – 2  –3b – 2 – 3b – 5 – mål  

 



  

5.2 Klassflaggor är: se pkt 4 

5.3 Startlinjen är mellan en orange flagga på startfartyget och en orange flaggboj  

5.4 Följande startsignaler gäller  

 

Strax före eller i samband med varningssignalen visas klassflaggan samt vilken skärpt 

startregel som gäller. Dessa flaggor går ner efter start.  

  



 

 Minuter före 

startsignalen  

Flagga  Ljud  Betydelse  

 3 Klassflagga hissas 

 

Ett  Varningssignal  

 2 Förberedelseflagga hissas Ett  Förberedelsesignal  

 1  Flagga P tas ned  Ett  En minut kvar till start 

 0  Klassflagga tas ned  Ett  Start  

 

5.5 En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som inte 

startande.  

5.6 Mållinjen är densamma som start linjen.  

5.7 Protesterande båt måste vid målgången meddela kappseglingenskommittéen på 

startbåten att den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. 30 min 

protesttid efter att båtarna kommit iland . 

 

6 Regler för stödpersoner  

6.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.  

6.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar 

från arrangören.  

6.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta 

mot  KSR 41.  

6.4 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 

utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. Detta gäller ej Optimist Nya. 


