Kompletterande seglingsföreskrifter
Stockholm City Race 2022
Datum: 2 juli 2022
Plats: KSSS Djurgårdshamnar, Stockholm
Båtklass: SRS
Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS)
1.

Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering

1.1

Tävlingsexpeditionen är placerad i Wasahamnen

1.2

Signaler visas på land i flaggstången vid KSSS launch

1.3

När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med
”tidigast 60 minuter”.

2.

Tidsprogram

2.1

Lördag 2 juni
10:55 Tid för första varningssignal
18:00 Prisutdelning

3

Märken

3.1

Incheckningsmärken är gul uppblåsbar tetra och startbåten.

3.2

Startlinjen och andra rundningsmärken är röda uppblåsbara tetror

3.3

Mållinjen är två röda uppblåsbara cylinderformade bojar

4

Tidsbegränsning

4.1

En båt som inte går i mål förre 17:00 ges resultat utan förhandling som om den
inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

5.

Ändringar eller tillägg till appendix S

5.1

Kappseglingskommittén har förberett två (2) banalternativ. Val av bana kommer
baseras på aktuell vindprognos för startdagen. Banalternativen benämns Delta
respektive Echo och meddelas i samband med skepparmötet samt anslås på den
officiella anslagstavlan.
Banlängd för bana D är ca 12 NM
Banlängd för bana E är ca 10,9 NM

5.2

Startlinjen är placerad i närheten av Fjäderholmarna.

5.3

Incheckning för alla deltagandebåtar sker på startområdet senast 10 min innan första
varningssignal. Incheckningen pågår under 30 min med start 10:15. Incheckning är
obligatorisk för alla deltagande båtar som vill ha en placering i resultatlistan.

5.4

Gruppindelning enligt startlistor under Startgrupper på eventsiten officiella
anslagstavlan.
Startgruppflaggor: Grupp 1 = Siffervimpel 1, Grupp 2 = Siffervimpel 2.

5.5

Valt banalternativ kommer signaleras på startfartyget med signalflagga D eller E
tillsammans med startområde 1 eller 2, se banbeskrivning.

5.6

Med ändring av KSR 26 gäller följande startsignaler:
Strax före eller i samband med varningssignalen visas vilken startgrupp samt vilken
eventuell skärpt startregel (I, U eller Svart) som gäller.
Minuter före
startsignalen

Flagga

Ljud

Betydelse

Orange flagga

Ett
Ett

4

Vit Flagga med siffran 5 visas
Gruppflagga
I, U eller Svart
Bana
Blå Flagga med siffran 4 visas (5 ned)

Ett

Håll uppsikt, race
startar inom kort
Varningssignal
Klasstart
Startregel
Banalternativ
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)
Alla flaggor ner

Ett långt

Startregel gäller

Ett

Start

10+
5

0
5.7

Båt som inte startat korrekt inom fyra minuter efter sin starttid räknas som inte
startande (DNS)

5.8

Mållinjen är belägen i närheten av Kastellholmen två röda cylinderformade bojar.

5.9

Om kappseglingskommittén avser avkorta banan kommer målgång att signaleras med
flagga S enligt KSR 32.2. Alternativa avkortningar finns i banbeskrivningen.

5.10 Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in till regattaexpeditionen inom
protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2. Protestblankett finns att hämta på
regattaexpeditionen.
5.11 Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30
minuter efter att alla berörda båtar har gått i mål eller slutat kappsegla. Kallelse
kommer att anslås på den officiella anslagstavlan
Datum: 2022-07-01

