
Kompletterande seglingsföreskrifter 
 

Tävling: Rådasjön Runt 2019 för Optimist A, B och C 

   

Datum: 2019-06-09 

 

Arrangör: Rådasjöns Segelsällskap 

 

1. Tidsprogram 

 

1.1 Program  

 

10:00 Rorsmansmöte 

10:30 Första start 

  

1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja  

kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem  

minuter före varningssignalen. 

 

1.3 2 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan 

 

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar  

ca 50 minuter att segla. 

 

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i RÅSS klubbhus. 

 

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad på terrassen vid 

RÅSS klubbhus. 
 

3. Märken 

 

3.1 Rundningsmärket är en Orange klotboj.  

  

4 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

4.1  Banan går runt Rådasjön med start för första kappseglingen utanför bryggan vid RÅSS 

klubbhus i Helenevik och med målgång inne i Rådaviken. Andra start sker i Rådaviken 

och med målgång utanför bryggan vid RÅSS klubbhus i Helenevik. 

  



4.2  Optimist C seglar utan rundningsmärken, dvs: 

Segling 1: START – MÅL 

Segling 2: START – MÅL 

  

 Banskiss: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Övriga klasser skall i första seglingen runda ett märke om styrbord ute på storsjön.  

Segling 1: START – 1 – MÅL 

Segling 2: START – MÅL 

       

 Banskiss: 

  

 

  



4.4 Om signalflagga T visas vid första start skall banan seglas i omvänd ordning och med 

babordsrundning istället, dvs:  

Segling 1: START – MÅL 

Segling 2: START – 1 – MÅL 

 

4.5 Klassflaggorna är: 

Optimist A+B  ”F” 

Optimist C  Vit flagga med ”Optimist-symbol”  

Detta ändrar AppSF 6.1 

 

4.6 I segling 1 är startlinjen mellan två bojar med orange flagga.  

I segling 2 är startlinjen samma som mållinjen i segling 1. 

 

4.7 För Optimist C är mållinjen i segling 1 mellan en stång med grön flagg på målfartyg 

samt en grön klotboj. 

För övriga klasser är mållinjen i segling 1 mellan en stång med orange flagg på 

målfartyg samt en orange klotboj. 

 

4.8 Mållinjen i första segling kommer inte vara utlagt inne i Rådaviken när starten går men 

kommer att läggas ut i god tid före första båt går i mål. 

 

4.9 I segling två är mållinjen samma som startlinjen i segling 1. 

 

4.10 I händelse av svaga vindar kan mållinjen för andra seglingen flyttas för en eller flera 

klasser. Målfartyget lägger då ut en ny linje strax framför första båt bestående av en 

klotboj och en flagga på målfartyget. Klassflaggor för de klasser som påverkas hissas 

tillsammans med flagga ’S’, och två ljudsignaler avges. Detta ändrar KSR 32.2 

 


