
Tävling: Tune Up Sprintrace inför Trissjolle SM   
 
Datum: 27 Juli 2018 
 
Arrangör: Oaxens båtklubb 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Addendum Q. 
Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde. 

 
1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser. 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 En tävlande får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. 
 
2.2 Deltagarförteckning framgår av bilaga A. 
 
2.3 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende 

överensstämmelse med seglingsföreskrifter. På vattnet kan kappseglings 
och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en 
föreskriven plats för besiktning.  

 
2.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
 vid första möjliga tillfälle. 

 
3. Information till de tävlande 
 
3.1 Information till de tävlande anslås på den officiella anslagstavlan som är 

placerad i anslutning till tävlingsexpeditionen. 
 
4. Ändringar i seglingsföreskrifterna 
 
4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna eller i kappseglingsschemat anslås senast 15 

min före varningssignalen för varje kappsegling de berör. 
 
5. Signaler visade på land 
 
5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är placerad i anslutning till 

tävlingsexpeditionen. 
 
5.2 När flagga AP visas i land ersätts "en minut" i Kappseglingssignal AP med 

"tidigast 30 minuter". 
 
 



6. Tidsprogram 
 Det här är ett exempel på tidsprogram. Ändra vid behov. 
 07.30-09.00 Registrering 
 11.00-11.30 Skepparmöte och briefing med domarna 

13.00  Varningssignal för grundomgång enligt seglingsschema, som 
delats ut till alla seglare, samt som finns anslaget på officiella anslagstavlan vid 
expeditionen och på webben.  
 
Varningssignal för varje efterföljande omgång/kappsegling kommer 
att ges så snart som möjligt efter föregående omgång/kappsegling. 
 
Varningssignal för finalsegling kommer att ges så snart som möjligt efter 
grundomgången. 

 
7. Tävlingsformat och matchschema 
 
7.1 De tävlande delas in I grupper enligt seglingsschema som delas ut till seglarna 

innan start, samt anslås på webben och på officiella anslagstavlan.  
 
7.2 De sex bästa seglar final. Resultaträkningen sker enligt App A.  
 
7.3 Finalen genomförs som en kappsegling. 
 
7.4 Kommande kappseglingsomgång signaleras via tavla på startbåten.  
 
7.5 Kappseglingskommittén kan när som helst ändra formatet, ändra 

kappseglingsschemat eller avbryta en påbörjad omgång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Kappseglingsområde 
 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Himmerfjärden 
 
9. Banan 
 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv. 
 Start – 1 – 2 – 1 – mål. Rundningsmärkena ska lämnas om babord. 
 

 
 
9.2 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en 

kappsegling tar ca 15 minuter att segla. 
 
10. Märken 
 
10.1 Rundningsmärkena är gula cylindrar 

Banområde 



 
 
11. Starten 
 
11.1 Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på startfartyget och på 

bansidan av en flaggprick. 
 
11.2 En båt som inte startar inom 4 minuter efter sin startsignal räknas som inte 

startande. Det här ändrar KSR Appendix A4. 
 
11.3 Startförfarandet är med sifferflagga tre 3 min kvar, sifferflagga två 2 min kvar 

osv, sedan start.  
 
12. Mållinje 
 
12.1 Mållinjen är mellan en stång med en orange flagga på en funktionärsbåt och på 

bansidan av en flaggprick. 
 
13. Tidsbegränsning 
 
13.1 En båt som inte går i mål inom 10 minuter efter det att den första båt som seglat 

banan gått i mål räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35. 
 
14. Protester och ansökningar om gottgörelse 

Addendum Q gäller. 
 
15. Säkerhet 
 
15.1 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. En båt som 
bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt DP. 

 
15.2 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger 

gott skydd mot nedkylning i vatten - våtdräkt, torrdräkt eller liknande. 
 
16 Stödperson 

 
16.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 
 
16.2 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt 

anvisningar från arrangören. 
 

16.3 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att 
bryta mot KSR 41. 
 



16.4  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, 
utom när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 
 
Datum: 2018-07-24 
 


