
          
   

 

 

Kompletterande seglingsföreskrifter 
 

Kappsegling: KSSS Indian Heat Regatta by TMF Group 

 

Klasser: SRS kölbåt  

 

Datum: 16-17 september 2017 

 

1. Tidsprogram 

 

1.1 Program 

 

Lördag 16 september 

08:15-09:00 Registrering öppen 

   Aruba bjuder på enklare frukost vid Sjövillan 

09:15   Skepparmöte  

10:30  Tid för första varningssignal 

After sail vid Sjövillan 

18:00  Regattamiddag i Sjövillan 

 

Söndag 17 september  

08:30-09:45 TMF Group bjuder på enklare frukost i Sjövillan 

09:15   Skepparmöte  

10:30   Tid för första varningssignal  

15:00  Senast tid för varningssignal 

ca 16:00  Prisutdelning Sjövillan, TMF bjuder på After sail vid Sjövillan 

  

 Sista dagen kommer varningssignal ges senast kl. 15:00. 

 

1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja  

kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem  

minuter före varningssignalen. 

 

1.3 6 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan. 

  

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 45 mi-

nuter att segla. 

  

 

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad på KSSS hamnområde, Saltsjöbaden. 

 

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad utanför Sjövillan. 

 

 



          
   

 

3. Märken 

 

3.1 Rundningsmärkena är röda bojar. 

Startmärke är flaggprick med orange flagga. 

Målmärke är flaggprick med blå flagga. 

 

3.2 Vid banändring vid bankappsegling flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar 

AppSF 10.1 

   
 

4 Tidsbegränsning 
  

4.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter. 

  

4.2 En båt som inte går i mål inom 25 minuter, efter det att den första båten seglat banan 

gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Detta ändrar KSR 35 och A4. 

 

 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

5.1 Banan är en kryss-läns-bana, se bifogad skiss. Mållinjen får endast passeras i samband 

med målgång. Detta ändrar AppSF 7.2. 
 

5.2 Klassflaggan är signalflagga G. Detta ändrar AppSF 6.1. 

 

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

startande. Detta ändrar KSR A4. 

 

5.4 KSR Appendix T1 gäller. 

 

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

hamn. Detta ändrar AppSF 13.2. 

 

5.6 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 77. 

 

  



          
   

 

 

 

 

 

Bilaga till kSF för KSSS Indian Heat Regatta by TMF Group 

 

 

 

 

Kryss/länsbana med målgång ca 1/5-del upp på kryssen.  

Mållinjen får endast passeras i samband med målgång. 

Rundningsmärken är röda bojar. 

 

Start – 1-1a-4b/4s-1-1a-4b/4s-mål 

 

Om signalflagga T visas på startfartyg seglas  

banan i tre varv. 

 

 

 

 

 


