
   
 

 
 
Kompletterande seglingsföreskrifter- Sandhamn Open  
Bankappsegling Lördag och/eller Söndag 10 juni 
 
Klasser: SRS min 0.85/ORC International max GPH 700 
  Fareast 28r 
 
Datum: 9 juni 2018 och/eller 10 juni beroende på anmälan 
 
Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet 
 
1. Tidsprogram 
 
1.1 Program-Lördag 9 juni 

08:15-09:25  Registrering öppen 
09:30    Skepparmöte  
11:30  Tid för första varningssignal 
16:00  Senaste tid för Varningssignal 
ca kl 17  Aftersail  

  
Om möjligt, kommer prisutdelning att ske vid KSSS Hamnkontor i Sandhamn 
snarast efter att kappseglingarna avslutats på Lördagen annars på söndag eftermiddagen. 
För Fareast kommer bägge dagarna räknas samman och prisutdelning ske på söndagen. 
 
Program-Söndag 10 juni  
10:30    Tid för första varningssignal  
15:00   Senast tid för varningssignal 
Ca: 16:00  Prisutdelning framför KSSS hamnkontor 
 

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 3 kappseglingar är planerade att genomföras per dag men kommer inte räknas samman 

förutom för Fareast 28. 
  
1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kryss-länsbana tar  

ca 60 minuter att segla och den kortare distansbanan ca 90 min. 
  
 
2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i KSSS Hamnkontor, 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 gula Tetror. 

Startmärken är flaggprick med orange flagga. 
Målmärken är flaggprick med blå flagga. 

 
 

4 Tidsbegränsning 
  
4.1 Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter. 
  
4.2 En båt som inte går i mål inom 60 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 av typ WA (se KSR app S banbeskrivning). 

 
5.2 Klassflaggor: 

ORCi   – signalflagga E 
SRS   – signalflagga G 
Fareast 28r – signalflagga D 
 
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 Mållinjen är mellan en stång med en blå flagga på en funktionärsbåt och bansidan av 

målmärket. Detta ändrar AppSF 11.1 
 
5.5 KSR Appendix T1 gäller. 
 
5.6 För varje klass är protesttiden 30 min efter att sista båt haft möjlighet att komma till 

hamn. Detta ändrar AppSF 13.2. 
 
5.7 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 77. 

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


