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SEGLINGSFÖRESKRIFTER

1 REGLER

1.1 Vid tavlingen tillampas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna.

1.2 Regel 40 andras enligt foljande: Flytväst är alltid obligatorisk, utan att signalflagga Y visas.

1.3 Regel 61.1(a)(2) kompletteras enligt foljande: Omedelbart efter målgång bor en protesterande båt 
informera seglingsnamnden på startfartyget om avsikt att protestera och den båt mot vilken protesten 
ar riktad.

1.4 Nar texter på olika språk ar motstridiga galler den finska texten. 

2 MEDDELANDEN TILL DELTAGARNA 

2.1 Meddelanden till deltagarna satts upp på den officiella anslagstavlan som finns i Amiralshamnen. 

2.2 Tävlingskansliet finns i Amiralshamnen.

3 ANDRINGAR I SEGLINGSFORESKRIFTERNA 

3.1 Eventuella andringar i seglingsforeskrifterna anslås fore kl. 09.00 samma dag de trader i kraft med 
undantaget, att eventuella andringar i seglingsprogrammet anslås senast kl. 20.00 dagen innan de trader 
i kraft. 

4 SIGNALER PÅ LAND

4.1 Signaler på land ges från bryggan utanfor nya paviljongen på Pentala. 

5 SEGLINGSPROGRAMMET 

5.1 Tavlingsdagarna ar 8:e och 9:e augusti.

5.2 Skepparmötet hålls vid nya paviljongen på Pentala kl. 10.00 på lördag den 8:e augusti. 

5.3 Lordag 8.8. ges varningssignalen for den forsta seglingen kl. 11.25.

Söndag 9.8. ges varningssignalen för den första seglingen kl. 10.25

Båda dagarna genomförs 3 – 4 seglingar.

5.4 Inga starter ordnas efter kl. 15.00 på söndag. 

6 KLASSFLAGGOR 



6.1 Som varningssignal används signalflagga G.

7 BANORNA 

7.1 Skissen i bilagan anger banan samt ordningsfoljden i vilken markena ska passeras och på vilken 
sida varje marke ska lamnas.

7.2 Banområdet är på Aisarfjärden. 

8 MARKEN 

8.1 Vändmärkena är gula bojar.

9 STARTEN 

9.1 Startlinjens längd begränsas av två röda flaggor. Linjens riktning bestäms av yttre flaggan och en 
stång med orange flagga på startfartyget.

9.2 Då flaggan I används som förberedelsesignal får ingen del av båten vara inom en triangel som 
bildas av stång med orange flagga på startfartyget, yttre startflaggan och övre vändmärket. Om en båt 
bryter mot denna regel, skall den återvända till startsidan av linjen genom att runda antingen 
startfartyget eller yttre startflaggan innan den startar.

10 MÅLET 

10.1 Mållinjen är mellan en röd flagga akter om startfartyget och stången med orange flagga på 
startfartyget.

11 TIDSGRANSER 

11.1 Maximitiden för en segling är 90 min. Båt som går i mål mera än 20 minuter efter första båt 
erhåller DNF i resultatlistan.

12 PROTESTER 

12.1 Protesttiden är 30 min efter sista båt i klassen gått i mål i dagens sista start. Protester inlämnas till 
tävlingskansliet i Amiralshamnen. 

13 POANGBERAKNING 

13.1 En kappsegling måste slutforas for att serien ska anses genomford. 

13.2 a) Nar farre an fyra kappseglingar har slutforts ar en båts slutpoang summan av poangen i alla 
kappseglingar. 

b) Nar fyra eller flere kappseglingar har slutforts ar en båts slutpoang summan av poangen i 
alla kappseglingar med den samsta bortraknad.

14 SAKERHETSBESTAMMELSER 

14.1 En båt som utgår från en kappsegling ska så fort det ar mojligt meddela om det till 
seglingsnämnden.

15 FUNKTIONARSBÅTAR 

15.1 Funktionarsbåtarna ar utmarkta med gul flagga.




