
Kompletterande seglingsföreskrifter 
 

 

Kappsegling: KSSS Höstmix ”Shorthanded med mixad besättning”  

  

Datum: 24 augusti 2019  

  

Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet 

 

 

1. Tidsprogram 

 

1.1 Lördag 24 augusti  

08:45-09:30  Registrering på tävlingsexpeditionen i Saltsjöbaden 

09:30     Skepparmöte  

Tidigast 11:00    Första start (jaktstart) 

ca. 15-16  Målgång 

ca 17:00  KSSS After Sail, Sjövillan 

ca 18:30    Regattamiddag med prisutdelning, Grand Hotel Saltsjöbaden 

 

1.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar  

ca 3-4 timmar att segla. 

  

 

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad på KSSS hamnområde i Saltsjöbaden. 

 

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid Sjövillan i Saltsjö-

baden. 

  
 

3. Märken 

 

3.1 Rundningsmärkena är öar, SjöV fasta märken och/eller KSSS uppblåsbara röda bojar. 

Startmärken är flaggprick med orange flagga. 

Målmärken är flaggprick med orange flagga. 

 
 

4 Tidsbegränsning 
 

4.1 Tävlande båt i distanskappseglingen som inte går i mål före kl. 17:30 på lördagen den 

24 augusti ges resultat som om de inte gått i mål (DNF), utan förhandling. Det här änd-

rar KSR 35, A4 och A5. 

 

  

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

5.1 Banan går längs närbelägna fjärdar och öarna. Banan markeras med fasta märken, öar 

eller utlagda bojar. Två olika banalternativ förbereds. Se bilaga Banbeskrivning.  Aktu-

ellt banalternativ meddelas senast vid skepparmötet.  



 

5.2 Banan kan komma att avkortas genom att kappseglingskommittén visar flagga S och av-

ger två ljudsignaler i enlighet med KSR 32.  
 

5.3 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1. 

 Detta ändrar AppSF 7.1 

 

5.4 Klassflaggan är en signalflagga F. Detta ändrar AppSF 6.1 

 

5.5 Startlinjens position är 59o 15,95’N   018 o 23,22’ E (öster om ön Rönnskär). 

 

5.6 Seglingarna startas med jaktstart - vilket innebär enskild starttid för varje båt.  

Se bilaga - Startlista. 

 

Inför första start: 

 

Varningssignal 5 min före K   – klassflaggan sätts upp  

Förberedelsesignal 4 minuter före K  – signalflagga P 

1 minut före K    – förberedelseflagga P tas ner 

Start K     – klassflagga tas ner 

 

Vid efterföljande starter signaleras inga varnings-, förberedelse- eller startsignaler. 

Detta ändrar AppSF 9.1. 

 

5.7 Mållinjens position är 59o 15,95’N   018 o 23,22’ E (öster om ön Rönnskär). 

  

5.8 KSR Appendix T1 gäller. 

 

5.9 Protesttiden är 30 min efter att sista båt haft möjlighet att komma till hamn. Detta ändrar 

AppSF 13.2. 

 

5.10 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10 % 

tillägg på seglad tid. 

 

5.11 Båt skall på Tidrapporten anteckna Start- och målgångstid. En båt som gått i mål eller 

utgått ska så snart som möjligt lämna in Tidrapporten till KSSS. 

 

5.12 En båt som startat men utgår samt en båt som inte kommer till start ska underrätta kapp-

seglingskommittén om det så snart som möjligt på telefon 070-855 89 99. 

 

5.13 Båtar utrustade med AIS uppmanas ha dessa i aktiv mod (sändning/mottagning). 

 

5.14 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 72. 

 

5.15 KSR 52 gäller inte. 

  



Tidrapport KSSS Höstmix 2019  

  

  

  

Båtnamn:  Båtmodell:  

  

  

  

Skeppare:  Segelnummer:  

  

  

  

Starttid:  Måltid:  

  

  

  

Närmaste båt före:   Närmaste båt efter:  

  

  

   

  

Lämnas snarast efter målgång till regattaexpeditionen. 


