
 
Kompletterande seglingsföreskrifter 

Höstmix 22 Augusti 2020 
 

 

1. Tidsprogram 

 

1.1 Lördag 22 augusti  

 

09:30     Skepparmöte på Teams med möjlighet att enbart deltaga på 

telefon. Länk och telefonnummer finns på den digitala hemsidan 

klicka här Digital anslagstavlan för Höstmixen 

 

         10.30-10.50 Passage genom gate mellan startfartyg och orange BOJ för  

registering. 

 

11:00     Första start (jaktstart)   

(Startlista med tider publiceras senast kl 16.00 fredag 

den 21 augusti på KSSS hemsida för Höstmixen.) 

 

ca. 15-16  Målgång 

 

After sail och regattamiddag utgår tyvärr i år p.g.a pandemin.  

 

1.2 Prisutdelning sker på KSSS i Saltsjöbaden onsdag 26 augusti 18.00. 

Prisutdelningen kommer att sändas på Teams. Pris utdelas till de tre bäst placerade 

båtarna. 

  

1.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar  

ca 5 timmar att segla. 

 

1.4 Registrering sker genom passage av gate mellan startfartyg och Orange boj kl 

10.30-10.50 

  
 

2. Märken 

 

2.1 Rundningsmärkena är öar och fasta märken. 

Startmärken är flaggprick med orange flagga. 

Målmärken är flaggprick med orange flagga. 

 
 

  

https://ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2020/ksss-hostmix/
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3. Tidsbegränsning 
 

3.1 Tävlande båt i distanskappseglingen som inte går i mål före kl. 17:30 på lördagen 

den 22 augusti ges resultat som om de inte gått i mål (DNF), utan förhandling. Det 

här ändrar KSR 35, A4 och A5. 

 

 

4 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

4.1 Banan går längs närbelägna fjärdar och öarna. Banan markeras med fasta märken, 

öar eller utlagda bojar. Två olika banalternativ förbereds. Se bilaga 

Banbeskrivning.  Aktuellt banalternativ meddelas senast vid skepparmötet.  

 

4.2 Banan kan komma att avkortas genom att kappseglingskommittén visar flagga S 

och avger två ljudsignaler i enlighet med KSR 32. På VHF kanal 72 kommer 

tävlingsledningen försöka informera om avkortning sker. 
 

4.3 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1. 

Detta ändrar AppSF 7.1 

 

4.4 Klassflaggan är en signalflagga F. Detta ändrar AppSF 6.1 

 

4.5 Startlinjens position är 59o 15,95’N   018 o 23,22’ E (öster om ön Rönnskär).  

 

4.6 Seglingarna startas med jaktstart - vilket innebär enskild starttid för varje båt.  

Startlista publiceras på KSSS hemsida under Höstmixen fredag den 21 augusti 

efter 16.00. GPS tid gäller. 

 

Inför första start planerad till kl 11:00 (K): 

 

Varningssignal 5 min före K    – klassflaggan sätts upp  

Förberedelsesignal 4 minuter före K   – signalflagga P 

1 minut före K     – förberedelseflagga P tas ner 

Start K      – klassflagga tas ner 

 

Vid efterföljande starter signaleras inga varnings-, förberedelse- eller 

startsignaler. Detta ändrar AppSF 9.1. 

 

Ambitionen är att på VHF kanal 72 informera om eventuella tjuvstarter men det 

är skepparens ansvar att säkerställa att tjuvstart ej sker. Båt som tjuvstartar och 

inte återvänder utgår ett straff på 10% av den seglade tiden. 

 

4.7 Mållinjens position är 59o 15,95’N   018 o 23,22’ E (öster om ön Rönnskär). 

 

4.8 KSR Appendix T1 gäller. 
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4.9 Protester skall ha inkommit via e-post till raceoffice@ksss.se tillhanda senast 

18.00 tävlingsdagen. Kallelse till protestförhandling som kommer att genomföras 

måndagen den 24 augisti genom Teams sker på mail. Detta ändrar AppSF 13.2. 

 

4.10 Utöver straff enligt KSR 64.1 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10 

% tillägg på seglad tid. 

 

4.11 Båt skall på Tidrapporten anteckna Start- och målgångstid. En båt som gått i mål 

eller utgått ska så snart som möjligt lämna in Tidrapporten till KSSS. 

 

4.12 En båt som startat men utgår samt en båt som inte kommer till start ska underrätta 

kappseglingskommittén om det så snart som möjligt på SMS till 070-608 12 20. 

 

4.13 Båtar utrustade med AIS uppmanas ha dessa i aktiv mod (sändning/mottagning). 

 

4.14 Kappseglingskommittén planerar att använda VHF kanal 72. 

 

4.15 KSR 52 gäller inte. 

 

 

 

Tidrapport KSSS Höstmix 2020 skickas via SMS till 070 608 12 20 snarast efter 

målgång. 

  

 

Segelnummer och båtnamn:  

 

Skeppare:   

  

Starttid:   

 

Måltid:  

 

 

 

KSSS Tävlingsledning 

 

Tävlingsledare: Joakim Norlén 

Seglingsledare: Jonas Wiström 

 

  

 


