
   
 

 

 

 

Kompletterande seglingsföreskrifter 
 

Kappsegling: KSSS Sandhamn Open Distanskappsegling 

 

Klasser:  SRS/ORCi full crew 

  SRS shorthanded  

  SRS multihull 

 

Datum: 6 juni 2019 

 

Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet 

 

1. Tidsprogram 

 

1.1 Program 

 

 Torsdag 6 juni 

14:00-16:15  Registrering öppen   

16:30    Skepparmöte distanskappsegling  

18.00    Tid för första varningssignal för distanskappsegling, 

   beräknad tid 12–16 timmar  

  

 Fredag 7 juni  

Målgång  

ca 17:00  After Sail med prisutdelning  

 

1.2 För att uppmärksamma båtar på att startförfarande snart ska börja  

kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem  

minuter före varningssignalen. 

 

1.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så distansbanan tar ca 12-16 timmar 

att segla.  

  

 

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i KSSS klubbhus, Sandhamn 

 

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad utanför KSSS klubb-

hus, Sandhamn. 

 

 

 

  



   
 

3. Märken 

 

3.1 Rundningsmärkena är Sjömärken samt eventuella öar. 

Startmärken är flaggprick med orange flagga. 

Målmärken är flaggprick med Orange flagga. 

 
 

4 Tidsbegränsning 
  

4.1 Tävlande båt som inte går i mål före kl 21:00 på fredagen den 7 juni ges resultat som 

om de inte gått i mål (DNF), utan förhandling. Det här ändrar KSR 35, A4 och A5. 

 

 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

5.1 Banan för distanskappseglingen beskrivs i bilaga till denna kompletterande SF.  

 Detta ändrar AppSF 7.2. 
 

5.2 Klassflaggor är: 

SRS full crew  signalflagga G 

 ORCi full crew   signalflagga E 

SRS shorthanded  signalflagga F 

 

Detta ändrar AppSF 6.1. 

 

5.3 Med ändring av KSR 26 gäller följande startsignaler: 

Strax före eller i samband med varningssignalen visas vilken klass samt vilken eventuell 

skärpt startregel (I, U eller Svart) som gäller.  
 

Minuter före 

startsignalen 

Flagga Ljud Betydelse 

10+ Orange startlinjeflagga Ett Håll uppsikt, race startar inom 

kort 

5 Vit Flagga med siffran 5 visas 

Klassflagga 

I, U eller Svart 

Ett Varningssignal 

Klasstart 

Startregel  

4 Blå Flagga med siffran 4 visas (5 ned) Ett Förberedelsesignal 

3 Vit Flagga med siffran 3 visas (4 ned) 
  

2 Vit Flagga med siffran 2 visas (3 ned) 
 

 

1 Gul Flagga med siffran 1 visas (2 ned) 

(Eventuell startregelflagga ned) 

Ett långt Startregel gäller 

0 Alla flaggor ner Ett Start 

Detta ändrar AppSF 9.1 

 

5.4 Startlinjen vid distanskappsegling är linjen mellan stång med KSSS standert på 

Skanskobb och en flaggprick med orange flagga. Detta ändrar AppSF 9.2. 

 



   
 

5.5 Mållinjen vid distanskappsegling är linjen mellan stång med KSSS standert på 

Skanskobb och en flaggprick med orange flagga. Flaggpricken kan komma att vara för-

sedd med blinkande gult ljus, Fl Y 1s. Detta ändrar AppSF 11.1 

 

 En båt som går i mål skall anteckna sin målgångstid på Tidrapporten. 

 

5.6 En båt som startar senare än 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte  

startande. Detta ändrar KSR A4. 

 

5.7 KSR Appendix T1 gäller. 

 

5.8 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom 

ökning med upp till 10 % av den seglade tiden.  

  

5.9 Med avvikelse från KSR 63.1 kan en tävlande båt som underlåter att rapportera rund-

ningar och passager via SMS enligt kSF 5.11 straffas i enlighet med kSF 5.7. Båten un-

derrättas i så fall via resultatlistan. 

 

5.10 För varje klass är protesttiden 30 min efter att sista båt haft möjlighet att komma till 

hamn. Detta ändrar AppSF 13.2. 

 

5.11 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 67. 

 

5.12 Om någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen 

vid båtens startsignal och om båten är identifierad, kommer kappseglingskommittén ut-

över KSR 29 att försöka att ropa båtens segelnummer på VHF kanal 67. Uteblivet eller 

felaktigt anrop på VHF är inte grund till gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a. 

 

5.13 Båt skall på Tidrapporten anteckna Start- och målgångstid samt rundnings- och pas-

sagetider. En båt som gått i mål eller utgått ska så snart som möjligt lämna in Tidrap-

porten till regattaexpeditionen i Sandhamn. 

 

5.14  Under distanskappseglingen skall båt rapportera via textmeddelande (SMS) på telefon-

nummer 070 90 32 04 15 40 vid passage av rundningsmärken angivna i banbeskriv-

ningen som delas ut på skepparmötet. 

 

5.15 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 076 7645303 eller via text-

meddelande (SMS) på telefonnummer 076-835 39 82. 

 

5.16 Båtar utrustade med AIS uppmanas ha dessa i aktiv mod (sändning). Under tävlingen 

kommer TracTrac provköras inför ÅF Offshore race. 


