
 

Kompletterande seglingsföreskrifter 
 

Tävling: Lomma Sails Trim Cup. 

Datum: 14 maj 2022  

Klasser: SRS1 och SRS2 

Arrangör: Lommabuktens Seglarklubb  

   

1. Regler 
 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

SRS klassregler gäller för samtliga SRS-klasser. 

 

1.2 SSF föreskrift om flythjälpmedel och KSR 40.1 gäller under tävlingen. Före-

skriften anges i början av appendix S. Våtdräkter och torrdräkter är inte person-

lig flytutrustning. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas 

på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 

1.3 Deltagande båtar skall vara ansvarsförsäkrade. 

 

2 Tävlingsexpeditionens och signalmastens placering  

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i LBS klubbhus. 

 

2.2 Signaler visas på land i signalmasten som är placerad norr om LBS klubbhus. 

 

2.3 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med ”tidig-

ast 60 minuter”. 
 

3. Tidsprogram 
 

3.1  

Lördag 14/5 08.00-09.00 Tävlingsexpeditionen är öppen för frågor på mejl eller telefon 
 

08.00 – 10.00 LBS bjuder på frukost 

 08.30 Rorsmansträff i klubbhuset eller i anslutning till klubbhuset 
 

09.55 Varningssignal för dagens första segling – Race 1. 

Race 2 startas snarast efter sista båts målgång i föregående  

race. Race 3 startas efter en kort matpaus efter sista båts 

målgång. Race 4 startas snarast efter sista båts målgång i föregående  

race. 

  Prisutdelning snarast efter avslutade seglingar. LBS serverar dryck  

och hamburgare 

 



3.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kom-

mer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter 

före varningssignalen. 

 

3.3 Fyra (4) kappseglingar är planerade med två startgrupper. 

 Inget startförfarande efter kl.16.00. 

  

4. Klassflaggor och genomförande 

 

4.1  De tävlande delas in i klasser av Tävlingsledningen. Klassindelningen anslås lördag mor-

gon senast 08.30. 

 

 För att ange när respektive klass startar används flagga 1 och 2. 

Klass/start   Signalflagga 

Klass SRS 1   Flagga 1      

 Klass SRS 2   Flagga 2 

  

5. Kappseglingsområde 
 

5.1 Banområdet är omedelbart utanför Lomma hamn.  

 

6. Banan 
 

6.1 Banan är en kryss/länsbana. Rundningsmärken ska lämnas om babord. 

 Start – 1 – 3 – 1 – mål 

På sista benet – läns i mål – ingår inte märke 2 eller 3 i banan 

 Klass SRS1 seglar en kortare läns än klassen SRS 2. Klass SRS1 länsmärke 2 är 

en gul boj. 

 

 

 



6.2 Tävlingsledningen ska försöka anpassa banan så att en 

kappsegling tar ca 50-60 minuter att segla. 

Banändring kommer inte att ske under pågående Race. 

 

7. Märken 
 

7.1 Rundningsmärkena är röda koner med undantag för klass SRS1 märke 2 som är 

gult. 

 

8. Starten 
 

8.1 Start/mål-linje är orange flagga på startfartyget och startlinjemärke. 

 

8.2 Icke startande klasser ska hålla sig undan från startlinjen och dess förlängning 

fram till startfartyget före sin egen varningssignal för att inte störa startande 

klasser. 

 

9. Tidsbegränsning 
 

9.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter. 

 

9.2 Målgångsfönster 

En båt som inte går i mål inom 20 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. 

 

9.3 En båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som 

inte startande. Detta ändrar KSR A4. 

 

10. Poängberäkning 
 

10.1 Lågpoängsystem tillämpas enligt KSR A med avvikelsen att vid tre eller färre 

seglingar räknas alla. 

 

10.2 För SRS beräknas placeringen enligt SRS klassregler. 

 

11. Protester 
 

11.1 Protesttiden är 30 min och börjar då de tävlande fått rimlig tid att segla in från 

banan. Båt som har för avsikt att protestera ska anmäla detta till startfartyget di-

rekt vid målgång efter respektive race. 

 

12. Säkerhet 
 

12.1 Samtliga följebåtar, domarbåtar, coachbåtar m.fl. anses ingå i säkerhetsorgani-

sationen och skall utan dröjsmål agera på funktionärs begäran. 

 

12.2 Båt som utgår ska anmäla detta till startfartyget; Tel 070-529 28 11 eller VHF: 

69. 



 

13. Övrigt 
 

 

LBS 2022-05-10 


