
 
Kompletterande seglingsföreskrifter 
 
Tävling: Arkö runt 2022 
 
Datum: 2022-09-03 
 
Arrangör: Oxelösunds segelsällskap 
 
1. Tidsprogram 
 
1.1 Program  
 

Dag Datum Planerad tid för första varningssignal 
Lördag 22-09-03 Kl: 08:55 

  
 
1.2 För att uppmärksamma båtar på att första start är på gång, kommer orangeflagga med 

ljudsignal sättas upp på start tornet minst 5 min för första varningssignal. Orange flagg 
utgör en del av startlinjen. Vid varningssignal får endast aktuell startgrupp befinna sig i 
startområdet, se inbjudan. 

 
2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i OXSS klubbhus. 
 
2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad utanför OXSS klubb-

hus. Signalflaggor på start tornet är att räknas som signaler ute på vattnet. 
 
 
3. Märken 
3.1 Rundningsmärkena är sjömärken. 
 
 
4 Tidsbegränsning 
 
4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  

Maximitiden för sista båt i mål är kl 18:45. Seglingen avbryts om tävlingslednignen be-
dömer att 10 båtar inte kommer hinna gå i mål inom maxtiden. Vid uppskjuten start 
flyttas maxtiden fram med motsvarande antal minuter som starten skjutits fram, dock 
längst till och med 20:00. Detta ändrar 12.1 i Appendix S. 

4.2 Båtar som inte går i mål inom målgångsfönstret, ändras till, båtar som inte går i mål in-
nan maxtiden. Detta ändrar 12.3 i Appendix S. 

 
 



 
5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 
5.1 Banan är en distansbana i Bråvikens mynning. Bansträckning medsols eller motsols, 

meddelas via SailArena senast kl 08.15, 2020-09-04. Detta ändrar 7.1 i Appendix S. 
 

ARKÖ RUNT-BANAN 
 

Alt 1: (Bansträckning medsols): 
1. Start, se nedan punkt 5.3.1 
2. O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45') 
3. O röd prick 0.8 nm NO Logen 
4. W Logegrund 
5. S Arkö 
6. Mellan röd och grön prick ost Munkholmen Gränsösund. 
7. W  kardinalprick NW Anholmen. 
8. O skäret 0,2 nm NV Ekö. 
9. W  kardinalprick W Grässkären, SO Gullängsberget 
10. O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45') 
11. Mål, se nedan punkt 0 
 

 
Alt 2: (Bansträckning motsols): 
1. Start, se nedan punkt 5.3.1 
2. O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45') 
3. W kardinalprick W Grässkären, SO Gullängsberget 
4. O skäret 0,2 nm NW Ekö. 
5. W kardinalprick NW Anholmen. 
6. Mellan röd och grön prick ost Munkholmen Gränsösund 
7. S Arkö 
8. W Logegrund 
9. O röd prick 0.8 nm NO Logen 
10. O Röd lysboj (sydost Klashällan ca N 58º 38.50' - E 017º 08.45') 
11. Mål, se nedan punkt 0 

Banben kommer inte att ändras och därmed stryks 10.1 i Appendix S. 
 

Banans längd ca: 30 nm. 
 
5.2 Klassflaggan är flagga E. Detta ändrar 6.1 i Appendix S. Innan klassflaggan sätts (5 min 

innan start), sätts en siffertavla upp på tornet, som talar om vilken startgrupp som ska 
starta. 

 
5.3  Kappseglingen startas enligt KSR 26. 

Klasserna beräknas starta enligt tidsangivelserna i startlistan. 
Förskjuten start förskjuter efterföljande starter. 

 



 
5.3.1 Startlinjen är mellan orange flagga på land(vid OXSS-tornet) och grön lysprick väst 

Bjurshalsudde  (ca N 58º 39.50' - E 017º 07.22')  i Oxelösunds hamninlopp, utanför 
Östersvikens pirar. Detta ändrar 9.2 i Appendix S. 

 
5.3.2 Båtar som inte startat korrekt inom fem minuter efter sin starttid får ett tidstillägg på 15 

minuter på den seglade tiden.  
 
5.4 Mållinjen är placerad på ungefär samma plats som startlinjen men avkortad och utgörs 

av en linje begränsad av blå flagga på land (vid OXSS-tornet) och en röd lysboj ost 
Restaurant Sailor (ca N 58º 39.47' - E 017º 06.95'). Därmed ändras 11.1 i Appendix S. 

 
5.5 KSR Appendix T1 gäller. 
 
5.5.1 Protesttiden är 30 minuter fr.o.m. den protesterande båtens målgångstid, detta ändrar 

13.2 i Appendix S. 
Om protester finns visas detta med flagga ”L” (gul/svart) som hissas framför klubbhu-
set. Protesten anslås på anslagstavlan i SailArena under dokument. Du som seglare kan 
få en protest mot dig ända tills 30 minuter efter sista båts målgång, om denna båt avser 
protestera mot dig. Protest lämnas in till regattaexpeditionen, innehållandes uppgifter 
om den protesterande båten och mot vilken båt protesten riktar sig. Kallelse till protest-
förhandling sker via SMS till angivet mobilnr enligt anmälan till regattan. 

 


