KSSS strävar mot att etablera
skepparens eget handhavande av
säkerhet. Ett viktigt verktyg för
detta är “World Sailing Offshore
Special Regulation”, som ska ta
fram enhetliga minimala regler för
utrustning, logi och
träningsstandard för
kappseglingsbåtar.

World Sailing Offshore Special Regulations Category 3

Exempel och råd när det gäller
utrustning och båt för säkerhet
under Gotland Runt.
World Sailing Offshore Special Regulations Category 3

Säkerhet – Gotland Runt
KSSS fäster största vikt vid säkerheten vid våra kappseglingar.
Vi anstränger oss för att seglare och funktionärer på bästa sätt
tillsammans ska genomföra våra arrangemang. Samtidigt vill vi
påminna om att en båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i
en kappsegling. Samtidigt är ansvarig person endast själv
ansvarig för säkerheten ombord under tävlingen.
Bildspelet är en introduktion till några olika delar i World
Sailing Offshore Special Regulations Category 3 (OSR Cat 3). Vi
rekommenderar varje besättning att i samband med

förberedelser inför regattan läsa hela OSR Cat 3 i originaltext
för fullständig och korrekt beskrivning.
Har ni frågor mailar eller ringer ni till oss så hjälper vi till att
lotsa er rätt. E-post: regatta@ksss.se Tfn: 08-556 166 85

OSR 3.04

Stabilitet - Enkelskrov
•

Man ska kunna visa överensstämmelse med ISO 12217-2* design kategori B eller
högre, antingen genom EC Recreational Cract Directive certifikat med CE
märkning eller tillverkarens deklaration*. Man ska använda den senaste versionen
av ISO 12217-2 om inte båten redan tidigare var ritad efter en tidigare version.
Om inte överensstämmelse enligt 3.04.1 kan visas ska man visa antingen:
•

STIX värde mindre än 23; och Mo3ii AVS inte mindre än 130 – 0.005*m, men
alltid >=95 grader, (när “m” är massan av båten i minsta operativa tillstånd som
definieras av ISO 12217-2); och Mo3 iii minsta rätande energi I det minsta
operative tillståndet uttryckt I kg meter grader eller inte mindre än
m*AGZ>57000 (där AGZ är den positiva ytan under den rätande nivåkurvan I
minsta operative tillståndet, uttryckt I kg meter grader från upprätt till AVS);
eller Extract Mo3

•

Stabilitetsindex I ORC mätsystem inte mindre än 103, eller Ectract Mo3

•

IRC SSS Base värde inte mindre än 15.

OSR 3.08

Luckor och
nedgångar
En lucka, inklusive en lucka över förråd skall vara:
permanent fästade och möjliga att stänga
ordentligt omedelbart och förbli ordentligt stängda
vid 180 graders kantring.
ovanför vattnet när båten lutar 90 grader.

OSR 3.14

Pulpits, Mantågsstöttor
Mantågslinor
•

Rostfria mantågslinor skall vara utan beläggning och
användas utan tättsittande hölje men temporära höljen kan
användas om de tas bort regelbundet för kontroll.

•

En snodd av syntetiskt rep kan användas för att fästa mantåg
förutsatt gapet inte överstiger 100 mm (4 tum). Denna
snodd ska bytas ut årligen.

•

Alla komponenter i mantågsanordningen/systemet skall ha
en brotthållfasthet inte mindre än det rostfria mantåget.

OSR 3.14

Pulpits, Mantågsstöttor
Mantågslinor
•

Minsta höjd för mantågslinor och pulpitrör ovanför
arbetsdäcket och vertikala öppningar:
o övre: 600 mm (24”)
o mellersta: 230 mm (9”)
o Vertikal öppning inte större än 380 mm (15”)
med undantag för en båt med första sjösättning
före 1993 där det inte ska vara större än 560 mm
(22”):
o En båt under 8.5 m (28`) LH får använda ett
enkelt mantågssystem med höjd mellan 450 mm
(18”) och 560 mm (22”)

OSR 3.17

Fot- eller tålist
•

En fotlist, minst 25 mm (1 tum) hög ska
vara permanent fäst så nära som möjligt till
mantågsstöttornas bas runt fördäck från tvärs masten.

OSR 3.20

Kokmöjligheter
•

Permanent installerad spis, som kan användas
säkert till havs, med avstängningsventil för
bränslet.

OSR 3.21

Dricksvattentankar
och dricksvatten
Dricksvattentankar:
Permanent installerad pump och vattentank(ar).

Nödvattentankar:
Minst 9 l (2.4 US Gal) dricksvatten för nödsituation I
speciell låst behållare eller container.
Min
9 liters

OSR 3.22

Grabbräcken
•

Fullvärdiga grabbräcken monterade under
däck.

OSR 3.23

Länspumpar och hinkar
•

Två starka hinkar, var och en med handtag och minst 9 l (2.4 US Gal)
kapacitet.

•

En permanent installerad manuell länspump.

•

Alla nödvändiga permanent installerade länspumpar skall kunna
manövreras med alla sittbrunnssäten, luckor, nedgångar stängda och
med permanent installerat utloppsrör av tillräcklig kapacitet.

•

Länspumpar skall inte vara kopplade till cockpit utlopp och skall inte
rinna ut i stängd cockpit..

•

Länspumpar skall vara omedelbart åtkomliga för underhåll och för
rensning av skräp.

•

Alla flyttbara länspumpar skall handas med rep.

OSR 3.24

Kompass
•

Marin magnetisk kampass som kan användas som
styrkompass: Permant installerad Marine
magnetisk compass som kan användas oberoende
av strömtillförsel, korrekt justerad med
divieringstabell.

•

En andra kompass kan vara handhållen och/eller
elektronisk.

OSR 3.25

Fall
•

Minst två fall. Vart och ett ska vara klart för att hissa
segel på varje mast.

•

Inget fall får låsas, surras eller på annat sätt fästas på
masten högre än vad som kräver att en person kan
sänka ett segel på ett kontrollerat sätt utan att klättra,
med undantag för ett försegel som används med en
rullanordning.

OSR 3.27

Navigationsljus
•

Skall vara monterade över däckets nivå så att de syns
även då segelbåten kränger, inte skymmas av seglen.

•

och lysa med styrka enligt Internationella Regulations for
Preventing Collisions at Sea (COLREGS).

•

När glödlampor används skall minimistyrkan vara:

•

För LH mindre än 12 m (39´-4”), 10 W

•

För LH 12 m (39´-4”) och över, 25 W.

•

Reservlampor med samma specifikation som ovan och
som kan drivas självständigt, reservglödlampor ska finna.
(gäller inte LED) .

OSR 3.28

Motorer, bränsle
a) Motorer och därtill hörande system ska vara installerade i
överensstämmelse med tillverkarens anvisningar och lämpliga för båtens
storlek och användning.
b) En motor skall kunna framföra båten i en minimihastighet beräknad som
1,8 x kvadratroten av vattenlinjelängden i meter eller kvadratroten av LWL i
fot..

c) Inombordsmotor, dock om mindre än 12.0 m (39`-4”) LH antingen en
inombordsmotor eller en utombordsmotor med permanent installerat
krafttillförselsystem.
d) Eller en motor skall vara antingen en inombordsmotor eller
utombordsmotor med tillhörande tankar och bränslesystem, allt säkert
fastsatt.

OSR 3.28

Motorer och bränsle
•

D) En inombords förbränningsmotor skall ha permanent installerat
avgassystem, kylsystem, bränsletillförsel, bränsletank(ar) och skall ha
adekvat hårtväderskydd.

•

E) En inombords elmotor, skall när den är monterad ha en permanent
installerad krafttillförsel, adekvat hårtväderskydd och ha ett
motorkontrollsystem.

OSR 3.28

Bränslesystem
Alla bränsletankar för lagring av flytande bränslen ska vara
styva (men kan ha permanent installerade flexibla slangar) och
ska ha en avstängningsventil.
Vid starten skall en båt med en förbränningsmotor ha
tillräckligt med bränsle för att möta laddningskrav för loppets
längd och för motordrift enligt minsta hastighet i minst 5
timmar.

OSR 3.28

Generator och batteri
•

Batterier

•

Om en extra generator är separat monterad från drivmotorsystemet
skall den vara installerad enligt tillverkarens riktlinjer.

•

Batterier

•

Ett avsett motor/generator startbatteri när elektrisk start är den
enda metoden för att starta motorn och/eller separat generator.

•

Batterier installerade efter 2011 skall vara av den förseglade typen
där vätska/elektrolyt inte kan läcka ut.

•

Vid start skall båt med elmotor ha tillräcklig kapacitet för att under
tävlingens längd uppfylla de elektriska krav som krävs för att
framföra båten med motor under minst 5 timmar vid minsta
hastighet.

OSR 3.29

VHF
•

En VHF med minimum utgående styrka av 25W med en
nödantenn när ordinarie antenn är beroende av mastinstallation.

•

En masttoppsantenn med koaxial matarkabel med högst 40%
effektförlust, skall vara DSC kapabel om den är installerad efter
2015.

•

DSC VHF sändare ska vara programmerad med ett för båten unikt
MMSI, vara kopplad till en GPS mottagare och kunna göra
nödsändningar samt sända och mottaga DSC positionsrapporter
med en annan DSC utrustad station.

OSR 3.29

VHF
•

En handhållen VHF sändare, vattentät eller med
vattentätt fodral. När den inte används skall den förvaras
I en grab bag eller nöd container (se OSR 4.21).

OSR 3.29

AIS
En AIS transponder som antingen:
a) delar masttoppens VHF anten via en antennkontakt delare
(splitter)
eller
b) har en egen AIS antenn som är minst 38 cm (15”) lång
monterad med sin bas minst 3 m (10`) ovanför vattenlinjen
och har en co-axialkabel med inte mer än 40%
kapacitetsförlust.

OSR 4.01

Segel bokstäver och
nummer
•

Identifikationen på seglen skall följa
RRS77 och RRS Appendix G.

•

Ett alternativ för att visa identifikation
enligt RRS Appendix G för storsegel, som
visas när inget av de numrerade seglen är
hissade.

OSR 4.03

Mjuka träpluggar
•

En konformad mjuk träplugg skall stuvas I
nära anslutning till varje genomföring.

OSR 4.04

Jackstays och Hakpunkter
Permanent installerade beslag för Jackstay-ändar och hakpunkter..
Jackstays som skall:

Vara oberoende på var sida om däcket och möjliggöra för en besättningsman att röra sig utan
problem mellan arbetsområdena på däck och cockpit(s) med minsta möjliga ihakning- och
urhakning.
Ha en brottstyrka på 2040 kg (4500#) och vara obelagt rostfritt stål, 1 x 19 tråd med minsta
diameter 5 mm (3/16”), band eller HMPE-rep.
Hakpunkter skall:
Vara nära stationer såsom rodret, linvinschar och master, där besättningsmedlem arbetar.
Kunna hakas på av en besättningsman innan han kommer på däck och hakas ur efter att ha

gått ned.
Det ska vara möjligt för två tredjedelar av besättningen att vara fastkrokad samtidigt utan

att vara beroende av jackstays.

OSR 4.05

Brandsläckare
•

En brandfilt I närheten av varje kokanordning
med öppen låga.

•

Två brandsläckare,var och en med 2kg pulver
eller liknande på olika platser på båten.

•

En brandsläckare måste kunna nås från
cockpit (Gotland Runt bestämmelse).

OSR 4.06

Ankare
•

2 oändrade ankare som motsvarar ankartillverkarens
rekommendationer baserat på båtens dimensioner.

•

Lämplig kombination av kätting och lina, redo för
omedelbar hopsättning och för användning inom 5
minuter.

•

Obs! 1 ankare som motsvarar kriterierna för en båt
mindre än 8.5 m (28`) LH.

OSR 4.07

Ficklampor och
sökarlampor
•

Vattentäta lampor med reservbatterier
och glödlampor enligt följande:

•

En söklampa lämplig för att i mörker söka
person som fallit överbord och för att
undvika kollission.

•

En ficklampa.

OSR 4.08

Förstahjälpen manual
och förstahjälpen
utrustning
•

En förstahjälpen manual och förstahjälpen
utrustning.

•

Innehållet och förvaringsplatsen för båtens första
hjälpen utrustning skall anpassas efter resans
antagna förhållanden och längd samt antalet
personer ombord.

OSR 4.09

Mistlur
•

Det skall finnas en mistlur ombord.

OSR 4.10

Radarreflektor
•

En passiv radarreflektor med: oktraeder formade
plattor med minimum diameter 30 cm (12”).

•

Eller, oktraeder rektangulära plattor med
minimum diagonal dimension 40 cm (16”).

•

Eller en ickeoctaheder reflector med en
dokumenterad radarmålsyta (RCS) av minst 2
kvadratmeter (22 kvadratfot) från 0 – 360 grader
av azimuth och plus minus 20 grader klack.

OSR 4.11

Navigationsutrustning
•

Sjökort (inte bara elektroniska) ljuskälla och
utrustning för bestickföring

OSR 4.12

Stuvningsplan för
säkerhetsutrustning
•

En stuvningsplan för säkerhetsutrustning I
vattenfast material skall vara uppsatt I ruffen på
väl synlig plats. Den ska klart visa var den
viktigaste säkerhetsutrustningen finns.

OSR 4.13

Instrument för djup,
hastighet och distans
•

En knopmätare eller distans
mätningsinstrument (log)

•

En djupmätare.

OSR 4.15

Nödstyrning
•

En reservrorkult som kan fästas I hjärtstocken
utom när huvudsakliga styrningen sker med
hjälp av en okrossbar metallrorkult.

•

En utprovad metod för nödstyrning när
roderbladet inte fungerar.

OSR 4.16

Verktyg och reservdelar
•

Verktyg och reservdelar anpassade för
seglingens art och längd.

•

Effektiva hjälpmedel för att snabbt frigöra
eller avskilja den stående riggen från båten,
t ex en bågfil för en rodrigg eller en
avbitartång (en stor wireavbitare) för en
wirerigg.

OSR 4.17

Båtens namn
•

Båtens namn skall finnas på olika flytande
utrustning, som flytvästar, kuddar, livbojar,
recovery slings, grab bags etc.

OSR 4.18

Självreflekterande material
•

Marin kvalitetsgrad på självreflekterande
material skall finnas på livbojar, recovering
slings, livbåtar och flytvästar.

OSR 4.21

Grab Bag – (nödpåse)
Antingen en vattentät låda eller en grab bag, lättillgänglig även om
båten är inverterad med följande minsta innehåll:
•

En vattentät handhållen marin VHF sändare med reservbatterier.

•

En vattentät ficklampa med reservbatterier och glödlampa

•

3 röda handbloss

•

En vatttentät strobe light med reservbatterier

•

En kniv

•

Om man har en grab bag skall den ha en inneboende flytkraft minst
0,1 kvadratmeter (1 kvadratfot) och en yta av flourecerande orange
färg på utsidan, markerad med båtens namn och en lina och
kabinhake.

OSR 4.22

Besättning överbord,
identifikation och återbördande
•

En livboj med självtändande ljus, visselpipa och drivankare skall
finnas inom räckhåll för rorsman och färdig för omedelbar
användning

•

Varje uppblåsbar livboj och varje automatisk anordning skall testas
och servas periodvis i enlighet med tillverkarens instruktioner.

•

En livlina, inte mindre än 6 mm (1/4”) I diameter, 15 – 25 m lång,
lätt åtkomlig från sittbrunnen..

OSR 4.22

Recovery sling
(Lifesling)

En recoverysling (återhämtningssele) med:
•

En livlina vars längd inte är kortare än 4 gånger LH eller
36 m (120`)

•

Flyttsektion (hästskon) med flytkraft inte mindre än 90 N
(20#), minimum styrka för att kunna hissa upp en
besättningsmedlem ombord.

OSR 4.23

Pyroteknik och ljussignaler
•

Pyrotekniska signaler skall finnas som motsvarar
SOLAS LSA Code Chapter III Visual Signals.

•

Inte äldre än det utgångsdatum som är stämplat
(om det finns något) eller I annat fall inte äldre än
4 år.

OSR 4.25

Cockpit kniv
•

En stark, vass kniv, skyddad och säkert fastsatt
skall finnas lätt tillgänglig från däck eller
cockpit.

OSR 4.26

Storm och hårdvinds segel
•

Materialet I ett storsegel inköpt efter 2013 skall ha extra hög
synbarhet när det gäller färgen (t ex lysande rosa, orange eller
gul).

•

Aromatska polyamider, kolfiber eller liknande fibrer skall inte
användas i stormsegel eller –jib men HMOE och liknande
material är godkända.

•

Skotpunkter på däck för varje storm- och hårtväder segel.

•

Skotpunkter för trysails oberoende av bommen.

Observera specialbestämmelser för Gotland Runt I inbjudan.

OSR 4.26

Storm och hårt väder segel
•

Den maximala ytan på stormsegel skall vara mindre än nedan
angivna ytor eller enligt specification från båtdesigner eller
segelmakare.

•

En hårtvädersjib (eller hårtväderssegel för en båt utan
förstag) med area av 13.5% höjd av förtriangel (IG) “squared”

•

Färdiga medel, oberoende av en likränna att fästa på staget.

•

För segel gjorda efter 2011: Storm och hårtväder jib ytor
kalkulerade som (0.255 x luff length x (luff perpendicular + 2
x halva vidden).

•

Antingen ett storm trysail som definieras I OSR 4.26.2 d) eller
storsegel som kan revas för att minska “the luff” med minst
40%.
Observera speciella bestämmelser för Gotland Runt i inbjudan.

OSR 5.01

Flytväst 150N
•
•

Ansvarig person skall personligen kontrollera varje
flytväst åtminstone en gång per år.

Whistle

En flytväst som skall:
o

o

•

Sprayhood

Om tillverkad före 2012, uppfylla kraven I
ISO 12402 – 3 (nivå 150) eller motsvarande,
inclusive EN 396 eller UL 1180 och:
om den är uppblåsbar ha
gasuppblåsningssystem, grenklyka/lårband
(ride up prevention system (RUPS)

En båt skall ha minst en reservcylinder till flytväst
och, om lämpligt, reservdelar för varje typ av
flytväst ombord.

Manual
inflation

Gas cylinder
Lamp
(Battery expire date)

Automatic Inflation Cartridge
(Expire date)
Reflex

Security strap

OSR 5.01

Flytväst 150N
Sprayhood

•

Emergency light battery date

Om tillverkad efter 2011 uppfylla kraven I ISO 12402 (Level
150) och ha
o

Visselpipa, lyftögla, reflkterande material,
automatisk/manuellt gasuppblåsningssystem

o

Ha remmar/grenband (ride up prevention system
RUPS)

o

Ha en nödpositions lampa I enlighet med antingen ISO
12402-8 eller SOLAS LSA kod.

o

Vara tydligt märkt med båtens eller ägarens namn.

o

Ha en sprayhood enligt ISO 12402-8

Battery 5 year

OSR 5.02

Säkerhetsselar och
säkerhetslinor
•

En sele ska överensstämma med ISO 12401 eller
motsvarande

•

En säkerhetslina skall överensstämma med ISO 12401 eller
motsvarande och inte överskrida 2 m (6`-6”) inclusive
längden på krokarna.

•

Ha självstängande krokar och ha överlastningsindikatorflagg
inbäddad I sömmen och vara tillverkad efter 2000.

•

Alla I besättningen ska antingen ha:

•

o

En säkerhetslina som inte överstiger 1 m (33”) inkl
krokarnas längd.

o

Eller en mellanliggande självstängande krok på 2 m
(6`-6”) säkerhetslina. Den självstängande kroken
måste motsvara det som visas på bilden.

En säkerhetslina som överbelastats skall ersättas.

Säkerhetsövning ombord
KSSS rekommenderar att besättningar årligen tränar:
• Man överbord

• Sätta upp nödstyrning
• Sätta upp nödroder
• Förstahjälpen behandling
• Eldsläckning
• Överge båten

Tack och förliga vindar

