
 

Kompletterande seglingsföreskrifter internationellt Svenskt 
Mästerskap för A22  
Datum: 26 - 28 augusti 2022  
Plats: Nyköping, Broken  
Båtklass: A22  
Arrangör: Nyköpings Segelsällskap, NYSS  
 
1. Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering  
 
1.1 Tävlingsexpeditionen finns i klubbhuset.  
 
1.2 Signaler visas på land i flaggstången som är placerad på berget ovanför avlyst bryggplats för 
tävlande båtar.  
 
1.3 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med ”tidigast 60 minuter”.  
 
2. Tidsprogram  
 

Torsdag 25 augusti 17.00-20.00 Ankomstanmälan & registrering 
 17.00-21.00 Besiktning, säkerhetskontroll 
 19.00 Invigning 
Fredag 26 augusti 10.55 Planerad tid för första varningssignal 
Lördag 27 augusti 10.55 Planerad tid för första varningssignal 
 17.00, ca Regattamiddag 
Söndag 28 augusti 10.55 Planerad tid för första varningssignal 

 
2.2 Ingen ny varningssignal ges efter kl 14.30 på söndag  
 
2.3 Prisutdelning snarast efter seglingarnas avslutande.  
 
3 Märken  
 
3.1 Rundningsmärke 1, 1a och 4 är gula cylinderbojar.  
 
3.2 Vid banändring ersätts ordinarie rundningsmärke av annat märke eller används samma märke.  
 
3.3 Babords startmärke eller målmärke kan vara en flaggboj eller en flagga på en funktionärsbåt. 
 
4 Tidsbegränsning  
 
4.1 Kappseglingens tidsbegränsning är 90 minuter. Tiden för första båt i mål.  
 
4.3 Målgångsfönstret är 30 minuter. Tid efter första båt i mål.  



 
 
5. Ändringar eller tillägg till appendix S  
 
5.1 Följande klassflagga kommer att användas: 
 

A22 Signalflagga O      
 
5.1 Banan är en Kryss-läns bana som seglas två varv.  
 

 
 
Start – 1 – 1a – 4 – 1- 1a – 4 – Mål  
 
5.3 Vid banändring ersätts de ordinarie rundningsmärkena med annat märke eller samma märke.  
 
5.4 En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Detta 
ändrar KSR A4  
 
5.5 Startlinjen är mellan en orange flagga på startfartyget och en flaggprick eller en funktionärsbåt 
med en orange/röd flagga. Detta ändrar App S 9.2  
 
5.6 Mållinjen är mellan en blå flagga på målfartyget och en flaggprick eller en funktionärsbåt med en 
blå flagga. Detta ändrar App S 11.1  
 
5.7 Protesttiden är 30 minuter från att alla båtar har haft en rimlig möjlighet att segla in från banan. 
Detta ändrar App S 13.2  
 
5.8 Kallelse till protestförhandling anslås senast 10 minuter efter protesttidens utgång. Förhandling 
sker i klubbhuset. Detta ändrar App S 13.3  
 
5.9 Regler för stödpersoner  
a) Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.  
 
Datum: 22-08-16  
Ansvarig seglingsledare: Lars Strömberg 070-545 58 38 


