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1. Tidsprogram 

 

1.1 Program  
 

Fredag 2 oktober 

 10:00 Registrering ska göras genom att svara på utskickat SMS 

 13:30 Skepparmöte hålls utanför sjövillan på KSSS Hamnplan 

15:00 Tid för första start 

  

Lördag 3 oktober 

11:00 Tidigaste tid för start 

16:00 Aftersail häng utanför sjövillan mer info kommer på sms 

 

Söndag 4 oktober  

 10:00 Tidigaste tid för start 

 15:00 Sista tid för varningssignal 
 

 

1.2 Upp till 12 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan 

  

1.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar  

ca 35 minuter att segla. 

  

 

2 Tävlingsexpeditionen och information till seglarna 

2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i KSSS klubbhus i Saltsjöbaden. Används endast för  

inlämning av protester. 
 

2.2 Signalmast ersätts av information på digitala anslagstavlan. Detta ändrar KSR appS 

4.1. Inga ljudsignaler kommer att ges på land.  Detta ändrar KSR Kappseglingssignaler. 

Denna punkt 2.2 kan i händelse av it-haveri ändras genom meddelande per sms till täv-

lande och registrerade stödpersoner. 

  

 
 

https://www.ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2020/juniorsm29er/


 

 

 

 

 

3. Märken 

 

3.1 Rundningsmärkena är röda bojar, se Appendix: Bana 

Startmärket är en boj med orange flagga 

Målmärket är en boj med blå flagga  

 

3.2 Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar AppSF 10.1 
   

4 Tidsbegränsning 
  

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  

Maximitiden för första båt i mål är 70 minuter. 

  

4.2 Målgångsfönstret är 20 minuter. 

 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

5.1 Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv i ordning 

Start – 1 - 4s/b – 1 - 4s/b - Mål   

5.2 Klassflagga är en flagga med klassmärket på vit bakgrund 
 

5.3 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppSF 7.1. 

 Detta ändrar AppSF 7.1 

 

5.4 Med ändring av KSR 26 gäller följande startsignaler: 

Strax före eller i samband med varningssignalen visas vilken klass samt vilken eventuell 

skärpt startregel (I, U eller Svart) som gäller.  
 

Minuter 
före start-
signalen 

Flagga Ljud Betydelse 

10+ Orange startlinjeflagga Ett Håll uppsikt, race startar inom 
kort 

5 Vit Flagga med siffran 5 visas 
Klassflagga 
I, U eller Svart 
Bana 

Ett Varningssignal 
Klasstart 
Startregel  
Banalternativ 

4 Blå Flagga med siffran 4 visas (5 
ned) 

Ett Förberedelsesignal 

3 Vit Flagga med siffran 3 visas (4 
ned) 

  

2 Vit Flagga med siffran 2 visas (3 
ned) 

 
 

1 Gul Flagga med siffran 1 visas (2 
ned) 
(Eventuell startregelflagga ned) 

Ett 
långt 

Startregel gäller 

0 Alla flaggor ner Ett Start 

Detta ändrar AppSF 9.1 



 
 

5.5 En båt som startar senare än 4 minuter efter sin startsignal räknas som inte  

startande. Detta ändrar KSR A4. 

  

5.6 Mållinjen är mellan blå flagga på målfartyg och en boj med blå flagga  

 Detta ändrar AppSF 11.1 

 

5.7 KSR 44.1 ändras från ett tvåsvängsstraff till ett ensvängsstraff 

 

5.8 KSR Appendix P gäller. 

 

5.9  Regler för stödpersoner 
 

a)   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

b) Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar 

från arrangören. 

 

c) Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot 

KSR 41. 

 

d)  Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom 

när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 

  



Appendix: Bana 
 

29er, bana innerloop med separat mål    

Start – 1 - 4s/b – 1 - 4s/b - Mål   

RS Aero 5, bana ytterloop med separat mål 

(seglar endast lördag & söndag)  

 

  

 

 
 

 


