TSS/SSSv
Seglingsföreskrifter onsdagsseglingar 2020
Seglingsdagar: onsdag vecka-22/23/24/25

32/33/34/35

Anmälan:
Anmälan sker senast kl. 15.00 dag för segling. Detta görs på SSSv’s ”gästbok” under
kappsegling 2020 .
Om inte minst tre båtar anmäler sig före kl 15.00 blir seglingen inställd.
SRS- tal, båttyp och segelnummer, namn o.s.v. meddelas vid anmälan eller till
startfartyget före startproceduren. Avdrag för ”utan undanvindssegel” enligt SRS
tabell/mätbrev 2020 får göras. Avdrag för shorthand medges ej.
Bana
Banan är av typ kryss – läns med gemensam start och mållinje.
Banan seglas med babordsrundning:
START - Märke 1 - Märke 2 - Märke 1 - Märke 2 - MÅL. Se banskiss nedan
Beräknad seglingstid för första båt är 50-60 min.
Regler:
Kappseglingarna genomförs enligt denna föreskrift, kappseglingsreglerna (KSR) och
SRS reglerna. Avdrag enligt SRS tabell/mätbrev 2020 om undanvindssegel inte används.
• Startmärken utgörs av orange flaggor, varav en på ”startfartyget”.
• Rundningsmärken utgörs av orangea eller gula märken, tetror eller cylindrar.
• Banan kan avkortas genom att målgång kan ske vid märke 1 eller 2.
Detta meddelas genom att flagga S visas på funktionärsbåt (markering av
mållinjen) och två ljudsignaler avges då första båt närmar sig märket/målet.
Båt skall då gå i mål mellan märket och funktionärsbåt.
• Båt som inte går i mål inom 30 minuter efter att första båt gått i mål räknas som att
den inte gått i mål(DNF).
• Om ingen båt går i mål inom 1 tim 30 min efter startsignalen annulleras seglingen.
Start tidigast kl:18:30 (= K)

Två olika startprocedurer
I höstas köpte SSSv nya flaggor. Valet blev då ett nytt flagsystem som har börjats
användas, i grunden är allt sig likt, och vi tror inte att det skall ställa till några problem
med att vi har två system.

Startprocedur:TSS
• Varningssignal (K-5 min.) Flagga D hissas samt EN ljudsignal (skott eller kort tut).
• Förberedelsesignal (K-4 min.) Flagga P hissas samt EN ljudsignal (skott eller kort tut).
• En-minut (K-1 min.) Flagga P tas ned samt EN lång ljudsignal.
• Start (K): Flagga D tas ned samt EN ljudsignal (skott eller kort tut).

Startprocedur: SSSv

När orangea märkesflaggor, som markerar startlinje, är utlagd
respektive hissad på startfartyg inleds start efter minst en minut
5 minuter till start: flagga med 5:a hissas samt signal
4 minuter kvar- flagga med 4.a på hissas samt signal. 5:a ner
3 minuter kvar -flagga med 3:a på hissas.4:a ner
2 minuter kvar -flagga med 2: a på hissas.3:a ner
1 minut kvar flagga med 1.a hissas samt. 2:a ner samt signal
START : flagga med 1:a ner samt signal
Resultatuträkning:
En resultatlista kommer att publiceras snarast möjligt på respektive
segelsällskaps hemsida. Seglade tiden multipliceras med SRS- talet.
Resultatuträkning Blackenligan.
Alla deltagande båtar som tar sig i mål får 1 poäng. Avbryts seglingen på grund av
att tidsgränsen är nådd, får deltagande båt som inte gått i mål ändå ett poäng.
Vinnande båt får 1.5 poäng extra.
Andra plats 1 poäng extra
Tredje plats 0.5 poäng exra

Bild över banan
Start och mål är i mitten

