
Kompletterande seglingsföreskrifter 

 

Rankingsegling 3 & Para SM för 2.4mR  
 
 
Datum: 11-12 juni 2022 
 
Plats: Baggensfjärden, Saltsjöbaden 
 
Båtklass: 2.4mR 
 
Arrangör: KSSS tillsammans med stiftelsen Skota Hem 
 
 
1. Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering 
 
1.1 Tävlingsexpeditionen är placerad vid Skota Hem klubbhus. 
 
1.2 Signaler visas på land i signalmasten som är placerad på hamnplan vid 

Sjövillan. 
 
1.3 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med 

”tidigast 60 minuter”. 
 

 
 
2. Tidsprogram 
 
2.1 Lördag 11 juni 
 8.00-10.00  Sjösättning 
 09.30   Registrering stänger  
 09.30  Skepparmöte 
 11.00     Tid för första start 
 
 Aftersail efter sista racet för dagen 
  
 
 Söndag 12 juni 
 10.00   Tid för första start 

 
Ingen varningssignal kommer avges efter kl 15.00. 
 
 
 
 

  



3 Banan  
 
3.1 Rundningsmärkena är gula tetror. 

Startmärken är flaggprick med orange flagga. 
Målmärken är orangeflaggprick med orange flagga.  

 
3.2 Banan är en kryss/länsbana som seglas Start – märke 1 - märke 4 – 

märke 1 – 4 - mål. Rundningsmärkena är gula tetror och märke 1 och 4 
ska rundas om babord.  

 
 

    
 
 
3.3 Om signalflagga T visas före eller tillsammans med varningssignalen 

seglas banan tre varv. Start – märke 1 – märke 4 – märke 1 – märke 4 – 
märke 1 – märke 4 - mål. 

3.4  Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar 
AppSF 10.1 

 
 
 
 
4 Tidsbegränsning 
 
4.1 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att en 

kappsegling tar cirka 50 minuter att segla. 
 
4.2 Maximitid för första båt i mål är 110 minuter. 
 
4.3  En båt som inte går i mål inom 30 minuter efter att första båt har gått i mål räknas 

som inte ha gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35.  
. 
 
 
5. Ändringar eller tillägg till appendix S 
 
5.1 Kappseglingskommittén kommer inte att använda banor enligt AppSF 7.2. Detta 

ändrar AppSF 7.2. 
 



5.2 En båt som startar senare än 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte  
startande. Detta ändrar KSR A4.  

 
5.3 Mållinjen är mellan blå flagga på startfartyget och blå flaggboj. 

Detta ändrar AppSF 11.1 
 
5.4 Båtar får inte lyftas upp på land under regattan utan skriftligt tillstånd från 

tävlingsledningen. 

 
5.5 Alla båtar startar i en gemensam start och ges en resultatlista. Utöver den kommer 

resultat för båtar tävlande i SM i Parasegling presenteras som egen resultatlista.  
 
5.6 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 72.  
 

 
Datum: 10 juni 2022, Anders Wennberg 
 


