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SEGLINGSFÖRESKRIFTER

1 REGLER

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

1.2 Regel 40 andras enligt följande: Flytvast ar alltid obligatorisk, utan att signalflagga Y visas.

1.3 Nar texter pa olika sprak ar motstridiga galler den svenska texten.

1.4 Regel 61.1 (a) andras enligt följande: Omedelbart efter malgang ar protesterande bat skyldig att 
informera seglingsnamnden att man avser att protestera samt vem man avser protestera mot. 

2 MEDDELANDEN TILL DELTAGARNA 

2.1 Meddelanden till deltagarna satts upp pa den officiella anslagstavlan som finns pa Harrys Paviljong
pa Pentala. 

2.2 Tavlingskansliet finns i Amiralshamnen lö kl. 9-10 och flyttar sedan till Harrys Paviljong.

3 ANDRINGAR I SEGLINGSFORESKRIFTERNA 

3.1 Eventuella andringar i seglingsföreskrifterna anslas före kl. 09.00 samma dag de trader i kraft med 
undantaget, att eventuella andringar i seglingsprogrammet anslas senast kl. 20.00 dagen innan de 
trader i kraft. 

4 SIGNALER PA LAND

4.1 Signaler pa land ges fran Harrys Paviljong. 

5 SEGLINGSPROGRAMMET 

5.1 Tavlingsdagarna ar 22:a och 23:e juli.

5.2 Antalet kappseglingar ar 2 – 4 seglingar per dag.

5.3 Den planerade tiden för varningssignalen för den första kappseglingen varje dag ar kl. 10.55. Inga 
starter efter kl. 16.00.

5.4 Prisutdelning halls sa fort som möjligt vid Harrys Paviljong om inte annat meddelas. 

6 KLASSFLAGGOR 

6.1 Klassflaggorna ar följande:

Optimist signalflagga G  



7 BANORNA 

7.1 Banorna ar kryss-lans-banor.

7.2 Banan seglas tva (2) varv.

7.3 Figurerna i bilagan anger banan samt de ungefarliga vinklarna mellan banbenen, ordningsföljden i 
vilken markena ska passeras och pa vilken sida varje marke ska lamnas.

8 MARKEN 

8.1 Markena ar gula bojar.

9 STARTEN 

9.1 Startlinjen bestams av en röd flagga i linjens babordsanda och en gul stang med röd flagga pa 
startfartyget.

9.2 En bat som startar senare an 4 minuter efter sin startsignal raknas som inte startande (DNS) utan 
förhandling. Detta andrar regel A4.

10 MALET

10.1 Mallinjen ar mellan en gul stang med röd flagga pa malfartyget och en röd flagga akter om 
malfartyget.

11 TIDSGRANSER

11.1 Maximitiden för en segling ar 60 min. Bat som gar i mal mera an 20 minuter efter första bat 
erhaller DNF i resultatlistan.

12 PROTESTER 

12.1 Protesttiden ar 30 min efter sista bat i klassen gatt i mal i dagens sista start. Protester inlamnas till 
seglingsnamnden pa Harrys Paviljong. 

13 POANGBERAKNING 

13.1 En kappsegling maste slutföras för att serien ska anses genomförd. 

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

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

14 SAKERHETSBESTAMMELSER 

14.1 En bat som utgar fran en kappsegling ska sa fort det ar möjligt meddela om det till 
seglingsnamnden.

15 FUNKTIONARSBATAR 

15.1 Funktionarsbatarna ar utmarkta med vit flagga med beteckningen RC.


