
  
Kompletterande   Seglingsföreskrifter:   
(Standardseglingsföreskrifter   finns   i   Regelboken,   KSR,   Appendix   S)   
Sörmlandsregattan     
Klass:   SRS  
  

Datum:   2021-06-12     
Arrangör:   Trosa   Båtklubb,   Södertälje   BS,   Östertälje   BK     
Plats:   Trosa   Skärgård     

  
  

1.   Tidsprogram   

1.1    Program   

Registrering    senast   08:00    via   SMS,   0739466699   

Tid   för   första   varningssignal   10:55.     

2.   Tävlingsexpeditionen   och   signalmastens   placering.   

2.1    Tävlingsexpeditionen   är   stängd   
2.2    Inga   signaler   kommer   att   visas   i   land.   

3.   Märken   

3.1   Start-   och   målmärke   är   en   flaggboj   med   blå   och   gul   flagga,   samt   orange   flagga   på   
startbåt.   

4   Tidsbegränsning   

4.1   Ingen   målgång   efter   16:00   

5   Ändringar   och   tillägg   till   KSR   Appendix   S   

5.1   Alla   deltagare   kommer   direkt   till   start.   All   tävlingsinfo   finns   på   hemsidan.   

Registrering   skall   ske   senast   kl.   08.00   till   073-9466699   som   SMS.   

5.2    Båt   som   ej   innehar   någon   form   av   giltigt   SRS-tal   kan   tilldelas   ett   godtyckligt   SRS-tal   av   
seglingsledningen.   En   sådan   båt   kommer   dock   inte   att   räknas   in   i   den   officiella   pris-   och   
resultatlistan.   

5.3    En   båt   med   ett   alternativt   SRS-tal   i   mätbrev   eller   båtdatablad   för   kappsegling   utan   
flygande   segel   får   anmälas   utan   sådana   segel.   Detta   skall   anmälas    senast   kl.   08:00   
tävlingsdagen,   via   SMS:   073-9466699.   

5.4    En   båt   med   högst   två   (2)   personer   ombord   får   kappsegla   med   ett   SRS-tal   för   
shorthanded-kappsegling   (SRSs).   Detta   skall   anmälas   senast   08:00   tävlingsdagen.   

  



5.5    Banan   är   en   distansbana   om   cirka   14   Nm.   Se   separat   banbeskrivning.   

5.6    Starten   genomförs   med   så   kallat   startfönster   om   10   minuter.   När   startsignal   ges   har   
deltagande   båt   tio   (10)   minuter   på   sig   att   starta.   Tiden   startar   när   den   tävlande   passerar   
startlinjen.     

Båt   som   startar   efter   att   startfönstret   stängt   får   starttid   angiven   som   om   den   startade   vid  
stängningssignalen.   

5.7   Startsignaler.   

Senast   10   minuter   innan   första   startsignal   sätts   orange   flagga   med   ljudsignal.   

Fem   minuter   innan   respektive   startgrupp   ges   varningssignal   Flagga   P   samt   
ljudsignal.   

När   respektive   startfönster   öppnas   tas   flagga   P   ner   och   ljudsignal   ges.   

När   Startfönster   stängs   ges   enbart   ljudsignal.   
    

5.8    En   båt   som   startar   senare   än   15   minuter   efter   sin   startsignal   räknas   som   inte   startande.   
Detta   ändrar   KSR   A4.   

5.9   Båt   som   startar   före   sitt   startfönster   öppnas   räknas   som   ej   startande   (DNS).   Ingen   
återkallelsesignal   ges.   

5.10    Avkortning   av   banan   kan   ske   enligt   KSR   regel   32.2   

5.11    En   båt   som   startar   men   utgår   och   en   båt   som   inte   kommer   till   start   ska   underrätta   
kappseglingskommittén   snarast   möjligt.   

5.12   Poängberäkning   för   klubbpriset   Utmaningen.   Platssiffror   för   tre   av   respektive   klubbs   
bäst   placerade   deltagare   summeras   enligt   Lågpoängsystemet   KSR   Appendix   A.   Om   klubbe   
ej   har   tre   deltagande   båtar   fylls   poängen   på   med   poäng   motsvarade   DNC   =   deltagarantal   i   
största   klass   +1.   Om   två   eller   fler   klubbar   hamnar   på   samma   slutpoäng   avgör   i   första   hand   
vilken   klubb   som   har   flest   deltagare.   Om   det   fortfarande   är   lika   listas   klubbarnas   samtliga   
placeringar   från   bästa   till   sämsta.   Första   gången   det   finns   skillnad   ska   den   klubb   som   har   
bäst   resultat   placeras   före.   

5.13   Vandringspris   till   segrare   i   respektive   klass   skänkt   av   Boas   Industriservice.   
Vandringspris   till   bästa   klubb   enl.   SF   5.12.   

  
    

Startbåt   (Tobias   Lindahl):   073-096   17   94   

Tävlingsledning   (Niklas   Qvarnström):   073-946   66   99   (SMS)   
    

    



Ändrad   senast   20210609     

  

PS.   Håll   gärna   koll   på   inbjudan   då   det   också   är   en   regel   som   ska   följas.   Ändringar   kan   ske.   

  
  

  
  
  


