
 

Seglingsföreskrifter för Christinehamns 

Segelsällskaps kappsegling Vålön Runt 160827 

Regler 

1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) med Appendix S samt SRS 

reglerna. 

1.2. En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här 

regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller 

personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under 

däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta 

ändrar KSR 40 och KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan 

varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

1.3. En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner 

lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte. 

1.4. Tävlingen är öppen för följande SRS klasser: 

Med undanvindsegel (tävlingsklass) 

Utan undanvindsegel (familjeklass) 

1.5  För båtar utan undanvindsegel gäller alternativt SRS-tal i SRS tabellen eller SRS- 

     mätbrevet för kappsegling utan undanvindsegel. 

1.8 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för 

shorthanded kappsegling (SRSs) om man anmäler detta.  

 

6. Tidsprogram 160827 

          0800-0900 Incheckning 

          0915 eventuellt rorsmansmöte 

          c:a 1030 Första start 

          Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång. 
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6.1  Varnings, förberedelse och startsignaler ges endast för första start. 

          Varje båt håller reda på sin starttid och startar enligt utdelad 

          respittidtabell. 

          För tidigt startande båt erhåller ett tidstillägg som är 10 min + 

          tidskillnaden mellan rätt starttid och verklig starttid. 

7.1. Klassflaggor Flagga för första start: D 

          Det finns ej olika klassflaggor för tävlingsklass och familjeklass eftersom 

          det är individuell start enligt uträknad respittid för varje SRS-tal.  

          Familjeklass seglar utan undanvindsegel och har därför SRS-tal  

          enligt tabell utan undanvindsegel.  

9.1  Bana 

          Start i närheten av CSS bryggor eller söder därom. 

          - Röd farledsboj vid Strandudde om sb  

          - Måkalgrunden ljusboj om sb 

          - Sjöhällan västprick om sb 

          - Lillgrund västprick om sb 

          - Alvöåsen grön farledsprick om sb 

          - Alla farledsprickar i farleden in mot Ölmeviken och vidare genom  

            Hjälmarsundet passeras på rätt sida 

          Mål i Varnumsundet vid brygga D. 

          Banlängd: ca 15,3 distansminuter. 

10. Startlinjen begränsas av gul boj och startbåt. 

11. Mållinjen begränsas av röd och grön farledsprick vid brygga D. 

14. Maximitid 

      Båt som inte gått i mål kl 1800 tävlingsdagen anses ha utgått. 

15. Vandringspris till totalsegrare, priser till de tre första i varje klass.  

PÅ 16-07-28 


