
SEGLINGSFÖRESKRIFTER 
 

Tävling: Blombergsregattan 
Datum:  8 augusti 2020 
Arrangör: Blombergs Båtsällskap och Segelsällskapet Westgötarne 
 
1 REGLER 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna såsom de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna. 
 
1.2 En tävlande som är på vattnet ska ha på sig personlig flytutrustning. 
 
2 INFORMATION TILL TÄVLANDE 
2.1 Information till tävlande anslås på fönstret till klubbhuset. 
2.2 Information kommer också att skickas ut på gruppchatten ”BBS Regatta”. Kommer som ett SMS på mobilen. 
2.3 Tävlingsexpeditionen är i klubbhuset. Kan även nås på telefon 070 745 75 34. 
 
3 TIDSPROGRAM 
3.1 Lördag 8 augusti kl. 09:00 - 10:00 Registrering 

   kl. 10:15 Banan anslås på anslagstavlan. 
   kl. 11:00 Start för Första startgruppen   
   kl. 11:20 Start för Andra startgruppen  
 
3.2 Banan anpassas så att kappsegling tar ca 180 minuter att segla. 
 
4 MÄRKEN 
4.1 Rundningsmärkena är fasta sjömärken, 2 orange bojar med vita tavlor (HR,halvran och 

HB,halvblänk) samt eventuellt gula cylinderbojar. 
 
5 STARTEN 
5.1 Startmärken är, från hamnen räknat, 4:e gröna och 1:a röda farledsprickarna. Övriga 

farledsprickar skall passeras rätt vid start. 
5.2 Starten sker exakt på angiven starttid. Inga startflaggor eller ljudsignaler kommer att 

användas. Ladda gärna ner en app till telefonen som visar exakt tid med sekunder. 
5.3 10 minuter före varje start är farleden reserverad för de som skall starta. 
5.4 Enkild återkallelse meddelas genom att flagga X visas med en ljudsignal. Startar inte 

båten om, får den ett tidstillägg på 10 min. 
 
6 ÄNDRING AV NÄSTA BANBEN 
6.1 Om banan ändras under pågående segling meddelas detta på "BBS Regatta". 
 
7 MÅLGÅNGEN 
7.1 Målmärken är en röd farledsprick utanför Bösshamn och en boj med blå flagga. 
 Farledsprickarna skall passeras rätt in till mål. 
 
8 TIDSBEGRÄNSNING 
8.1 Maximitiden för första båt i mål är 270 minuter. 
8.2 Målgångsfönstret är 60 minuter (Maxtid för båtar att gå i mål efter att första båt gått i mål). 
 
9 PROTESTER OCH ANSÖKNINGAR OM GOTTGÖRELSE 
9.1 Protest kan lämnas in till tävlingsexpeditionen senast 60 minuter efter att båten har gått i mål. 


