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APPENDIX S – STANDARDSEGLINGS
FÖRESKRIFTER

Detta appendix gäller bara om det anges i inbjudan.

De här standardseglingsföreskrifterna får användas vid en tävling is
tället för tryckta seglingsföreskrifter som görs tillgängliga för alla. För 
att använda dem, ange i inbjudan att ”Seglingsföreskrifterna består av 
föreskrifterna i KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kom
pletterande seglingsföreskrifter som kommer att anslås på den officiella 
anslagstavlan placerad vid ____”.

De kompletterande seglingsföreskrifterna kommer att innehålla:

1. Platsen för tävlingsexpeditionen och signalmasten där signalerna i 
land kommer att visas (se SF 4.1 nedan). 

2. En tabell som visar tidsprogrammet, inklusive dag och datum för 
varje tävlingsdag, antalet kappseglingar planerade varje dag, den plane
rade tiden för den första varningssignalen varje dag och den senaste tiden 
för en varningssignal den sista planerade tävlingsdagen (SF 5).

3. En förteckning över de märken som kommer att användas och en 
beskrivning av varje märke (SF 8) samt hur nya märken skiljer sig från 
ursprungliga märken (SF 10).

4. Tidsbegränsningar, om det finns några, som anges i SF 12.

5. Alla ändringar eller tillägg till föreskrifterna i detta appendix.

Utskrift av de kompletterande seglingsföreskrifterna kommer, på begä
ran, att finnas tillgänglig för de tävlande.
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SEGLINGSFÖRESKRIFTER (SF)

1 REGLER

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna såsom 
de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

Svenska Seglarförbundets föreskrift:

KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte 
för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig un-
der däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas 
på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Tävlande ska följa SSFs licensbestämmelser.

2 INFORMATION TILL TÄVLANDE

2.1 Information till tävlande anslås på den officiella anslagstavlan.

2.2 Kompletterande seglingsföreskrifter (nedan kallat ”supplemen-
tet”) kommer att anslås på den officiella anslagstavlan. 

3 ÄNDRINGAR I SEGLINGSFÖRESKRIFTERNA

3.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 08.00 sam-
ma dag som de börjar gälla, om inte den tiden ändras i supp-
lementet. Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 20.00 
dagen innan de börjar gälla.

4 SIGNALER VISADE PÅ LAND

4.1 Signaler på land visas i signalmasten. Signalmastens placering 
anges i supplementet.
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5 TIDSPROGRAM

5.1 Supplementet innehåller en tabell som visar dag, datum, antal 
planerade kappseglingar, planerad tid för den första varnings-
signalen varje dag och senaste tiden för en varningssignal den 
sista planerade kappseglingsdagen.

5.2 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.

6 KLASSFLAGGOR

6.1 Varje klassflagga kommer att vara klassmärket på enfärgad  
bakgrund eller som anges i supplementet.

7 BANORNA

7.1 Senast vid varningssignalen kommer kappseglingskommittén 
att ange banan. Den kan också visa den ungefärliga kompass-
bäringen för det första banbenet. 

7.2 Banbeskrivningarna finns på sidorna efter SF 13. De visar ba-
norna, ordningen som märkena ska passeras och på vilken sida 
varje märke ska lämnas. Supplementet kan innehålla ytterligare 
banor.

8 MÄRKEN

8.1 En förteckning över de märken som ska användas, inklusive en 
beskrivning av varje, kommer att finnas i supplementet.

9 STARTEN

9.1 Kappseglingarna kommer att startas enligt KSR 26.

9.2 Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på funktio-
närsbåten och bansidan av startmärket.
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10 ÄNDRING AV NÄSTA BANBEN

10.1 För att ändra nästa banben, kommer kappseglingskommittén 
att lägga ut ett nytt märke (eller flytta mållinjen) och ta bort 
det ursprungliga märket så fort som möjligt. Vid en ytterligare 
ändring, ersätts det nya märket med det ursprungliga märket.

11 MÅLGÅNGEN

11.1 Mållinjen är mellan en stång med en blå flagga på en funktio-
närsbåt och bansidan av målmärket.

12 TIDSBEGRÄNSNING

12.1 Supplementet kommer att ange vilken av de följande tidsbe-
gränsningarna, om någon, som gäller och tiden för varje.

Tidsbegränsning vid märke 1 Maxtid för första båt att 
passera märke 1.

Kappseglingens tidsbegränsning Maxtid för första båt att 
starta, segla banan och gå 
i mål.

Målgångsfönster Maxtid för båtar att gå i 
mål efter att första båten 
startar, seglar banan och 
går i mål.

12.2 Om ingen båt passerat märke 1 vid maxtiden för märke 1, ska 
kappseglingen annulleras.

12.3 Båtar som inte går i mål inom målgångsfönstret ges resultat 
som om de inte gått i mål, utan förhandling. Det här ändrar 
KSR 35, A5.1 och A5.2.
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13  PROTESTER OCH ANSÖKNINGAR OM 
GOTTGÖRELSE

13.1 Blanketter för ansökan om förhandling finns tillgängliga på täv-
lingsexpeditionen. Protester och ansökningar om gottgörelse 
eller att återuppta en förhandling ska lämnas in där före den 
tillämpliga tidsgränsen.

13.2 För varje klass är protesttiden 60 minuter efter att den sista bå-
ten har gått i mål i dagens sista kappsegling eller kappseglings-
kommittén har signalerat ingen mer kappsegling idag, vilket 
som är senast.

13.3 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhand-
lingen, anslås senast 30 minuter efter protesttidens utgång för 
att informera tävlande om förhandlingar i vilka de är parter el-
ler vittnen.

13.4 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglings-
kommittén, tekniska kommittén eller protestkommittén sker 
genom anslag.


