
 

 Seglingsföreskrifter: 

  

Tävling: VVSF Distrikt Mästerskap Kölbåt 

Datum: 3/10 2021 

Arrangör: Carlsborgs Segelsällskap (CSS)  

1. Regler  

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseg-
lingsreglerna (KSR)  

 

1.2  Direktdömning enl addendum Q tillämpas. 

1.3 Regel KSR 40.1 gäller (personlig flytutrustning skall användas) 

1.4 Vid kontakt mellan båtar utdöms poängstraff med 1 poäng förutom ordinarie straff. 

 

2. Besättning. 

2.1 En besättningsmedlem får inte bytas utan tillstånd från kappseglingskommittén.  

 

3. Information till deltagarna  

3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är placerad utanför CSS 
klubbhuset anslutning till tävlingsexpeditionen.  

 

4. Ändringar i seglingsföreskrifterna  

4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl 08.00 samma dag som de träder i kraft.  

 

5. Signaler visade på land ( ex. flagga B, flagga AP) 

5.1 Signaler visas på land utanför CSS klubbhus i anslutning till tävlingsexpeditionen.  

 

6. Tidsprogram  

1.1 Program 
09.00 - Tävlingsexpeditionen är bemannad 
09.45 Rorsmansmöte 
10.25 Varningssignal första seglingen 
15.00 Planerad senaste varningsignal 



Prisutdelning snarast efter att seglingarna slutförts. 

6.1 Kvalificeringsseglingar samt en finalsegling med tre deltagare är planerade. 
 

8. Kappseglingsområde  

8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnet i direkt anslutning till klubbhuset.  

9. Banan  

9.1 Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv. Visas sifferflagga 3 seglas banan 3 varv 

Banbeskrivning: visas på skepparmötet vid klubbhuset 

 

10. Märken  

10.1 Rundningsmärkena är gul långsmal cylinder. Nya märken som används vid banändring enligt 
KSR 33 är orange boj. När ett nyutlagt märke byts ut vid en ytterligare ändring ersätts det med det 
ursprungliga märket.  

11. Starten  

11.1 Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på startfartyget och gul långsmal cylinder 

11.2 Med ändring i KSR 26 kan alternativt följande startsignaler användas: Senast 
vid Varningssignal visas eventuell flagga för skärpt startregel  

Min före start  Flagga    Ljud  Betydelse  

3 Flagga med siffra 3 
visas  

  1  Varningssignal  

2 Flagga med siffra 2 
visas Flagga med 
siffra 3 tas ner  

  1  Förberedelsesignal  

1  Flagga med siffra 1 
visas Flagga med 
siffra 2 tas ner  

  1  En -minut  

0  Flagga med siffra 1 
tas ner  

  1  Start  

Flagga för skärpt startregel tas ned efter start.  

 

 

Mållinje  

12.1 Mållinjen är mellan en stång med orange flagg på starfartyget och orange långsmal cylinder.  

14. Tidsbegränsning  



14.1 En båt som inte går i mål inom 5 minuter, efter det att den första båt som seglat banan gått i 
mål, räknas som om den inte gått i mål. 

  


