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SEGLINGSFÖRESKRIFTER 

 

1 REGLER 

1.1 Vid ta ̈vlingen tilla ̈mpas reglerna sa ̊ som de definieras i Kappseglingsreglerna. 

1.2 Regel 40 a ̈ndras enligt fo ̈ljande: Flytväst är alltid obligatorisk, utan att 

signalflagga Y visas. 

1.3 När texter pa ̊ olika spra ̊k är motstridiga ga ̈ller den svenska texten. 

1.4 Regel 61.1 (a) ändras enligt följande: Omedelbart efter målgång är protesterande båt 

skyldig att informera seglingsnämnden att man avser att protestera samt vem man avser 

protestera mot.  

2 MEDDELANDEN TILL DELTAGARNA  

2.1 Meddelanden till deltagarna sa ̈tts upp på ̊ den officiella anslagstavlan som finns på 

Harris Paviljong.  

2.2 Tävlingskansliet finns i Harris Paviljong fån och med kl 16.00. 

3 A ̈NDRINGAR I SEGLINGSFO ̈RESKRIFTERNA  

3.1 Eventuella a ̈ndringar i seglingsfo ̈reskrifterna ansla ̊s före kl. 16.30 samma dag de 

träder i kraft.  

4 SIGNALER PA ̊ LAND 

4.1 Signaler på land ges fra ̊n Harris Paviljong.  

5 SEGLINGSPROGRAMMET  

5.1 Tävlingsdagen är 9.6 2016. 

5.2 Skepparmöte hålles på Harris Paviljong kl.17.00 

5.3 Dagens första varningsignal planeras till 17.30. 

5.4 Det planeras 2-4 seglingar per dag.  

6 KLASSFLAGGOR  

6.1   Optimisterna har  signalflagga G  



 

7 BANORNA  

7.1 Banan är en såkallad "korvbana" med ett vid övre märket extra separations märke. 

Banan seglas två (2) varv.  

7.2 Banområdet är på Aisarfjärden. 

8 MÄRKEN  

8.1  Märkena är gula bojar. 

9 STARTEN  

9.1 Startlinjen utgörs av en röd flagga på start fartyget samt en till vänster ankrad 

flagga. 

10 MA ̊LET  

10.1 Mållinjen utgörs av en röd flagga på målfartyget samt en förankrad röd flagga till 

höger om målfatyget. 

11 TIDSGRA ̈NSER  

11.1 Maximitiden för en segling är 60 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 seglingsnämnden på Amiralshamnen.  

13 POÄNGBERA ̈KNING  

 13.1 a) När fa ̈rre än fyra kappseglingar har slutfo ̈rts a ̈r en båts slutpoa ̈ng summan av 

poängen i alla kappseglingar.  

b) När fyra eller flere kappseglingar har slutfo ̈rts a ̈r en båts slutpoa ̈ng summan av 

poängen i alla kappseglingar med den sa ̈msta borträknad. 

14 SÄKERHETSBESTA ̈MMELSER  

14.1 En ba ̊t som utga ̊r från en kappsegling ska sa ̊ fort det a ̈r möjligt meddela om det till 

seglingsnämnden. 

15 FUNKTIONA ̈RSBA ̊TAR  

15.1 I tävlingen fungerar en tävlings "Lots" som får hjälppa seglarna under pågående 

tävling. Lotsen är märkt med en röd-vit flagga. 

15.2 Funktiona ̈rsbåtarna är utma ̈rkta med gul flagga. 

 

 


