
 
Seglingsföreskrifter för KSS och KSK onsdagsseglingar 2018. 

 
Allmänt 
Startsignal beräknad kl.19.00. 
Beräknad seglad tid för första båt 60min. 
En båt som inte går i mål inom 40 minuter efter det att den första båt som seglat banan gått i mål räknas som 
om den inte gått i mål. 
Seglas enligt kappseglingsreglerna 2017-2020 och SRS klassregler 2018. 
Möjlighet till att segla med SRSs (Shorthanded) med max en i besättningen det är ett undantag från 
SRS klassregel 2018. 
Startande båt skall anmäla namn och SRS tal till start/ målfartyget före start, annars beräkning med högsta 
SRS-tal.  
 
Bana 
Bana enligt bantyp kryss-läns (se bilaga) seglas, utom 27/6 då distansbana seglas. Banskisser för 
distansbana kommer att finnas tillgängliga 1 vecka innan, aktuell distansbana anslås på start/ målfartyget. 
 
Starta kappseglingen 
Minuter före      Synlig signal                                                                               Ljudsignal                          Betydelse  
startsignal  

 5                       Flagga D                          Skott              Varningssignal 

 4                        Flagga D  och P                                Skott                          Förberedelsesignal 

 1                        Flagga D  visas, flagga P  tas ner    Lång ljudsignal          En minut 

 0                        Flagga D  tas ner                                           Skott                          Startsignal 
 
 
Enskild återkallelse 

Ljudsignaler + flagga X  visas max 1 minut. Felande båt ansvarar för att starta om. 
 
Allmän återkallelse 

Startsignal + ett extra skott och flagga 1LHT  visas. Omstart, ny startprocedur snarast.  
 
Uppskjuten start 
Två skott, uppskjuten start tills ny varningssignal ges. 
 
Protester 
En båt som avser att protestera skall ropa ”protest” omedelbart, samt sedan visa en röd flagga (behöver ej 

vara flagga B , utan kan t.ex. vara en röd toppluva) inom en rimlig tid. Den skall bäras till målgång, 
varvid start/ målfartyg skall underrättas. Protesten behandlas direkt efter seglingens slut, dock senast till 
nästa segling. 
 
Alternativ bestraffning 
Båt kan frita sig genom att ta ett ensvängsstraff. En sväng åt samma håll innehållande en stagvändning och 
en gipp. Under denna manöver skall den felande båten hålla undan för andra tävlande. 
 
Beröring av märke 
Båt som berör märke skall så fort som möjligt frita sig, genom att ta ett ensvängsstraff, behöver inte vara 
runt märket. Under denna manöver skall den felande båten hålla undan för andra tävlande. 
 

Segla väl!   Seglingskommittéerna i KSS och KSK 



 

 Datum för onsdagsseglingar 2018. 
 

Segling nr:     Datum: Arrangör: Anmärkningar: 
 
 1. 16/5 KSK 
 
    2. 23/5 KSS   
     
 3.     30/5 KSK    
 
 4.  13/6 KSS 
  
 5.  20/6 KSK KSS vandringspris segling nr.1  
 
 6.  27/6 KSS  Distansbana, (ca 120min seglingstid) 
 
 7.  8/8 KSS  
 
 8.  15/8 KSS 
    
 9.  22/8 KSK KSS vandringspris segling nr. 2. 
 
 10.  29/8 KSK 
 
 

Bantyp kryss - läns,  normalt tre varv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S/M 
 

  
Start – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 - Mål    
      

 

1

2

 

Om vinden ändra styrka efter startsignal så 
har seglingsledaren möjlighet att öka eller 
minska antalet varv som ska seglas. 
 
Detta meddelas genom signal från        
start/ målfartyget vid rundning av märke 2. 
 

Flagga 2   och ljudsignal två varv 
ska seglas 
 

Flagga 4   och ljudsignal fyra varv 
ska seglas 
 
 


