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Karlskrona Segelsällskap arrangerar lördagen den 6 juni 2020 
Skärgårdsrundan för kölbåtar i SRS-klasser. Omvänd start. 

 

Regler 
Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR) appendix S1 och dessa 
seglingsföreskrifter. Även SRS regler för shorthanded SRS(s) tillämpas. 

Anmälan 
Anmälan på anmälningslista uppsatt på KnSS anslagstavla vid tävlingsexpeditionen eller e-
mail till kolbatssekt@knss.nu senast 5 juni 2020 vid begäran om sänkt SRS-handicap. 
Efteranmälan fram till rorsmansmötet, utan möjlighet till justering av SRS-handicap. 

Startavgift: 100 kr per båt, betalas med Swish med nummer som anslås utanför 
tävlingsexpeditionen innan rorsmansmötet. 

Bana 
Inomskärsbana i Karlskrona skärgård med start och mål vid Dragsö. Banbeskrivning på 
nästa sida. OBS: alternativ bana (t.ex. runt Aspö), kan meddelas av seglingsledningen vid 
rorsmansmötet. 
Banan kan avkortas eller ändras av seglingsledningen, varvid ny bana anges vid 
rorsmansmötet. 
Avkortad bana anges med flaggsignal vimpel 1. 

Tider 
Starttid för resp. SRS-tal anges på lista som anslås utanför tävlingsexpeditionen innan 
rorsmansmöte kl. 11.00. Första start kl. 12.00. 

Gruppindelning 
Klassindelning kan på begäran förekomma och redovisas på rorsmansmötet. 

Klassflaggor 
Klassflagga "D" för första start (enligt omvänt förfarande).  

Starten 
Så kallad omvänd start tillämpas. Båtar med lägst SRS-tal (efter eventuellt avdrag) startas 
först och enligt KSR 26. 
Båtar med högre SRS-tal startar med tidsskillnad enligt startlista. Endast ljudsignal vid 
respektive starttid ges för dessa. 
Tidsskillnaden mellan startande båtar är beräknad som "tid på distans" enligt SRS-reglerna. 
Om beräkningsgrunderna för sluttiderna ändras under kappseglingen kan resultaten efter 
beslut av tävlingsledningen räknas om. 

Tidsbegränsning 
Maximitiden för samtliga deltagare är till kl. 18.00. 

Protester 
Protesttiden är 30 minuter. 

Priser 
Udders vandringspris till vinnaren. Prisutdelning ca en timme efter målgång vid grillplatsen. 

Resultat anslås på anslagstavlan vid tävlingsexpeditionen och på 
https://idrottonline.se/KarlskronaSS-Segling/Arbetsrum/kolbatsgruppen/skargardsrundan 

Viktig information med hänsyn till COVID-19 situationen 
Rorsmansmötet hålls utomhus utanför klubbhuset. Endast en person per båt bör delta, och 
det är viktigt att vi håller minst två meters avstånd till varandra. I år kan vi inte ordna någon 
gemensam seglarfrukost eller grillning efter seglingen. 
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Banbeskrivning: 

Startlinjen är mellan två bojar V Dragsö utanför starttribunen. 
Mållinjen är samma som startlinjen. 
 

Nummer Läge 
Märket tas 

om 

 Start  

1 Boj NO Rollsö, (pelarboj alt. blå boj) BB 

2 Sydmärke S Getskär BB 

3 Styrbordsmärke, grön lysprick NV Skallholmen SB 

4 Babordsmärke, röd prick N Tvegölja SB 

5 Styrbordsmärke, grön prick, V Möcklöbron SB 

6 Babordsmärke, röd prick, V Möcklöbron SB 

7 Babordsmärke, röd prick N Tvegölja BB 

8 Styrbordsmärke, grön lysprick NV Skallholmen BB 

9 Styrbordsmärke, grön prick N Kungshomen SB 

10 Babordsärke, röd prick med toppmärke, SO Gärskullen BB 

11 Sydmärke, S Länsman SB 

12 Babordsmärke, röd prick VSV Saltö fyr BB 

13 Boj  NO Rollsö  SB 

 Mål  

 

Banlängd ca 22 M. 

Banan kan avkortas eller ändras, varvid ny bana anges vid rorsmansmötet. 
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