
KOMPLETTERANDE SEGLINGSFÖRESKRIFTER 
 
TÄVLING: RANKINGSEGLING NR 2 2.4 MR   
DATUM: 1-2 JUNI 2019 
ARRANGÖR: SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP 
 
1. Tidsprogram 
1.1 Program  

 
1/6 Kl 8:00-9:00 Registrering vid regattaexpedition. 
  Kl 9:30  Skepparmöte på Södra kajen  

Kl 19:00  Regattamiddag 
 

Dag Datum Planerad tid för första var-
ningssignal 

Tid för dagens sista 
varningssignal 

Lördag 19-06-01 Kl: 11:00 Kl: 15:30 
Söndag 19-06-02 Kl: 10:00 Kl: 15:00 

  
     
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 7 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan 
 
1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar  

ca 45 minuter att segla. 
 
1.5  Kappseglingsområdena kan komma att ändras till området Ramsviksfjorden, Ösöskär 

eller området Nordfjord. Områdena är markerade på anslagstavlan.  
 
  
2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i Sotefjordens Segelsällskaps klubbhus. 
 
2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad på berget bredvid 

klubbhuset. 
 
 
3 Märken 
3.1 Rundningsmärkena är orange/mörkröda tetraeder. Offsetboj är orange klotboj. 
 Nya rundningsmärken vid banändring är orange klotbojar. 

Startmärken är orange flaggboj och orange flagg på startfartyget. 
 Målmärken är blå flaggboj och orange flagg på startfartyget. 
 
  
 
 
 



4 Tidsbegränsning 

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  
Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter 

 
4.2 Målgångsfönstret är 25 minuter 
 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 

5.1 Banan är: kryss med offset boj och läns med gate 2 varv – start och mål ca: 1/3 av första 
kryssen 

 
 

      
Start – 1 – 1a – Gate– 1 – 1a – Gate – Mål 

 
  
 
5.2 Om signalflagga T visas före eller tillsammans med varningssignalen seglas  

banan tre varv. 
Start – 1A – 1B – Gate – 1 – 1a – Gate – 1– 1a –Gate–Mål 
Lovarts rundningsmärkena ska lämnas om babord. 

 
5.3 Klassflaggan är signalflagga D, detta ändrar AppSF 6.1 
 
5.4  Kappseglingskommitén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1. Detta ändrar 

AppSF 7.1. 
 
5.5 Mållinjen är mellan en stång med orange flagg på startbåten och en blå flaggboj. Detta 

ändrar AppSF 11.1 
 
5.11 Regler för stödpersoner 
 

a) Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 


