
Seglingsföreskrifter 

 

Tävling: Sista Chansen – Liros SRS Cup Mellan och Westside Cup  

  För kölbåtar SRS/SRSv med jaktstartsförfarande.   
 
Datum: Lördag; 19 september 2015 
 
Arrangör: Björlanda Kile Segel Sällskap, BKSS 
 

1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med regler så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.  

1.2 Betalning skall ske innan rorsmansmötet.  
1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrev eller SRSv-

mätbrev för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel, dock 
senast 72 timmar innan start. 
Båttyp som inte är standard enligt 2015 års SRS-tabell, skall uppvisa SRS mätbrev. 
Shorthanded SRS kan användas vid endast 2 i besättningen. 

1.8 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 
1.9 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhanda-

hållen av arrangören. 
1.10 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln 

gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller 
när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är 
inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt 
som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkom-
mittén finner lämpligt. 

10.11 Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas. 

 
6. Tidsprogram 

6.1 08.00 Expeditionen öppnar  
 09.00 Rorsmansmöte vid BKSS klubbhus i Björlanda Kile båthamn. 
 1:a start sker tidigast kl. 10.30. 

2:a start sker ca 20 minuter efter sista båt i mål, eller 40 minuter efter första båt i mål, 
beroende vad som först inträffar. 

 Två kappseglingar är planerade. 
 Prisutdelning planeras efter att båda kappseglingarna är avklarade. 
 Vid behov (tex vid obefintlig vind eller omläggning av bana) kan seglingsledningen 
 sätta AP flagga. 
 Nedtagning av AP flagga kommer ske i god tid före start, Och ny start tid anges i 
 samband med detta. 

  
7. Starten (Klassflaggor och genomförande) 

7.1  Seglingen startas med jaktstart vilket innebär enskild starttid för varje båt. 
 Tid för båt med SRS 1.0 anslås på starttribunen. Övriga båtar räknar ut tid enligt bi-

fogad tabell. 
GPS-tid gäller. Varje startgrupp signaleras endast med ljudsignal, även första båt, 
vilket ändrar KSR 26. 



För att upp märksamma båtar på att startförfarandet ska börja kommer gul/orange 
startflagga visas på Tribunen på Hästholmsskäret senast tio minuter före första 
start. 

7:2 Startlinjen är mellan gul flagg på Tribunen och gul/orange kulboj, norr om. 
7.3  Banlängden anpassas för idealtid på 90 minuter för SRS 1.0 
7.4 Låga SRS-tal startar tidigare än höga SRS-tal. Första båt i mål har vunnit om dennes 

målgångstid inte avviker för mycket från idealtiden ( + - 10% ), då kan omräkning 
ske. 

 

8. Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingen genomförs utanför Björlanda Kile hamn, på Nordre älvs fjord.  

   
 
9. Banan 

9.1 Banlängd anpassas efter vindförhållanden. Två kryssar och två länsar planeras samt 
 sträckbog till och från kryss/länsmärke. På anslagstavlan presenteras beskrivning av 

olika ban-alternativ.  
Bojarnas ungefärliga placering framgår av anslagen bankarta. OBS! Endast de bojar 
som gäller som vald bana finns utlagda. 

9.2 Röd flagga på Starttribunen betyder att babordsrundning tillämpas.  
 Grön flagga betyder styrbordsrundning. 
 

10. Märken 

10.1 Länsmärke är gul cylinderboj. 
 Kryssmärke är gul tetraederboj. 
 
11. Starten 

11.3    Om någon del av en båts skrov besättning eller utrustning är på bansidan av startlin-
jen inom två minuter eller mindre före sin startsignal, kommer kappseglingskommit-
tén att utdöma ett tidstillägg = + 10% på seglad tid. Är båten ett hinder för övriga 
startande båtar, blir den omedelbart diskvalificerad.  

 

13. Straff 
13.1 Tidstillägg + 10% enligt 11.3 
13.2 Märkesberöring 360 straffrundning. 
 
14. Tidsbegränsning 

14.1 En båt som inte går i mål inom 30 minuter efter att första båt som seglat banan gått i 
mål, får poäng som DNF.  

 Första båt som går i mål vinner seglingen, övriga båtar erhåller placering motsva-
rande den vid målgång. Detta gäller om första båts målgångstid inte avviker för 
mycket från idealtiden, då kan omräkning ske. 

 En båt som startar, men utgår och en båt som inte kommer till start, skall underrätta 
kappseglingskommittén så snart det är möjligt via telefon. Nummer anslås på an-
slagstavlan vid skepparmötet. 

           eller via VHF kanal 68, anropsnamn: STARTTRIBUNEN. Alternativt anropa någon 
av funktionärsbåtarna som finns utmed banan. 

 Segrare utses enligt KSR lågpoängsystem 



 
 
 

Bilagor och Övrig information. 
 Banalternativ finns beskrivna på ett särskilt blad. 

SRS-tals tabell med starttidsangivelser angivet som minuter mot starttid. 
Första starttid ( SRS 1,0 ) anslås på starttribunen 

 


