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Seglingsföreskrift för SS Svearnas / Torshälla SS
onsdagsseglingar år 2018.
Seglingsdagar:
Vår:
Höst:

30/5, 13/6 och 20/6
8/8, 15/8, 22/8, 29/8 och 5/9

Anmälan:
Anmälan sker senast kl. 15.00 dag för segling. Detta görs på SSSv’s ”gästbok” under
kappsegling 2018 (www.svearna.nu/Segling/Kappsegling2018).
Om inte minst tre deltagare anmält sitt intresse när anmälningstiden gått ut, kommer inte
någon funktionärsbåt att gå ut.
SRS- tal, båttyp och segelnummer, namn o.s.v. meddelas vid anmälan eller till startfartyget
före startproceduren. Avdrag för ”utan undanvindssegel” enligt SRS tabell/mätbrev 2018
får göras. Avdrag för shorthanded medges ej.

Bantyp:
Banan är av typ kryss – läns med gemensam start och mållinje.
Banan seglas med babordsrundning:
START - Märke 1 - Märke 2 - Märke 1 - Märke 2 - MÅL. Se banskiss sid 2.
Beräknad seglingstid för första båt är 50-60 min.

Regler:
Kappseglingarna genomförs enligt denna föreskrift, kappseglingsreglerna (KSR) och
SRS reglerna. Avdrag enligt SRS tabell/mätbrev 2018 om undanvindssegel inte används.
• Startmärken utgörs av orange flaggor, varav en på ”startfartyget”.
• Rundningsmärken utgörs av orangea eller gula märken, tetror eller cylindrar.
• Banan kan avkortas genom att målgång kan ske vid märke 1 eller 2.
Detta meddelas genom att flagga S visas på funktionärsbåt (markering av
mållinjen) och två ljudsignaler avges då första båt närmar sig märket/målet.
Båt skall då gå i mål mellan märket och funktionärsbåt.
• Båt som inte går i mål inom 30 minuter efter att första båt gått i mål räknas som att den
inte gått mål (DNF).
• Om ingen båt går i mål inom 1 tim 30 min efter startsignalen annulleras seglingen.

Sid 2 (2)

Start tidigast kl:18:30 (= K)
Start:
• Varningssignal (K-5 min.)

Flagga D hissas samt EN ljudsignal (skott eller kort tut).

• Förberedelsesignal (K-4 min.) Flagga P hissas samt

EN ljudsignal (skott eller kort tut).

• En-minut (K-1 min.)

Flagga P tas ned samt EN lång ljudsignal.

• Startsignal (K):

Flagga D tas ned samt EN ljudsignal (skott eller kort tut).

Enskild återkallelse:
Signalflagga "X" åtföljd av EN ljudsignal. Signalen – flaggan – visas tills alla återkallade
båtar är helt på startsidan av startlinjen eller dess förlängningar, men inte längre än fyra
minuter efter startsignalen.

Allmän återkallelse:
Vid allmän återkallelse signaleras ”Första likhetstecken” samt TVÅ ljudsignaler vid
hissning samt EN ljudsignal när flaggan tas ned.
EN minut efter det att Första likhetstecken har tagits ned avges
Varningssignal Flagga D hissas samt EN ljudsignal (skott eller kort tut)
därefter förberedelsesignal o.s.v. enlig ovan.

Resultatuträkning:
En resultatlista kommer att publiceras snarast möjligt på respektive segelsällskaps hemsida.
Seglade tiden multipliceras med SRS- talet.
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