
SEGLINGSFÖRESKRIFTER

för In i Vassen Regattan 2022

Tävling: Kappsegling för alla segelbåtar enligt SRS reglementet. Tävlingen är öppen för alla
segelbåtar som endera har ett giltigt SRS mätbrev, eller överensstämmer med den publicerade
SRS listan hos Svenska Seglarförbundet.

Cruisingklass: En klass som seglar utom tävlan men med egen start 15 minuter efter
tävlingsklassen. Denna klass seglar en kortare bana och tid tas vid målgång.

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded
kappsegling (SRSs).

Båtar som varken har mätbrev eller finns med i SRS listan kan få delta med ett av
tävlingsledningen fastställt mätetal. Detta mätetal kan inte överklagas eller förhandlas.

Datum: 2022-08-06

Arrangör: Segelsällskapet Delfinen, Vejbystrand

1. REGLER

1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna som de är definierade i

Kappseglingsreglerna (KSR), samt SRS re.

1.2. Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.3. Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och

tillhandahållen av arrangören.

2. REGISTRERING

2.1. Samtliga tävlande ska registrera sig före rorsmansmötet för att få kappsegla.

Registrering kan med fördel ske kvällen innan mellan 17.00 – 19.00 på

regattakontoret.

3. INFORMATION TILL TÄVLANDE

3.1. Information till tävlande anslås på den officiella anslagstavlan vid SS Delfinens

klubbhus.
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4. ÄNDRINGAR I SEGLINGSFÖRESKRIFTERNA

4.1. Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 07.30 samma dag som de

börjar gälla.

5. SIGNALER VISADE PÅ LAND

5.1. Signaler på land visas i signalmasten. Signalmastens placering är vid

hamnkontoret i Vejbystrand.

5.2. När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i Kappseglingssignal AP med ”tidigast

60 minuter”.

6. TIDSPROGRAM

6.1. Fredag 2022 08 05
Kl. 1700 – 1900 Regattakontoret öppet

Lördag 2022  08 06

Kl. 07 30 – 08.00 Regattakontoret öppet

Kl 08 30 Rorsmansmöte vid hamnkontoret  Vejbystrand

Kl 09 50 Förberedelsesignal

Kl 10 00 Start - tävlingsklass

15 min senare Start - cruisingklass

7. KLASSFLAGGOR OCH GENOMFÖRANDE

7.1.

Klassflagga 1
Tävlingsklass

Klassflagga 2
Cruisingklass

Anges vid rorsmansmötet.

5 minuter
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2 minuter

START

Enskild omstart

Allmän omstart

8. BANAN

8.1. Banan går från starten i Vejbystrand, strax utanför hamnen, till Arild, till Svanshall,

till Skälderviken och därifrån till mål i Vejbystrand. Banan beskrivs även nedan i

Bilaga.

8.2. Cruisingklassens bana går Vejbystrand - Svanshall - Vejbystrand

9. MÄRKEN

9.1. Rundningsmärkena är gula cylindrar som lagts ut utanför respektive hamn som

passeras. De ska tas om babord om banan seglas motsols och om styrbord om

banan seglas medsols. Undantagna är startmärkena, samt det splitmärke som

läggs ut vid starten. Vidare ska det märke som läggs ut vid Vejby udde och varnar

för uppgrundningen, alltid rundas på utsidan.

9.2. Startmärken är en något mindre gul cylinder, och en orange flagga på

startfartyget.

9.3. Efter starten ska ett s.k. splitmärke rundas. Detta för att kunna lägga startlinjen

någotsånär vinkelrätt mot vindriktningen. Detta märke utgörs av en gul cylinder

som läggs några hundra meter från startlinjen i vindriktningen. Detta märke ska

rundas innan banbenet mot endera Arild eller mot Skälderviken påbörjas

9.4. Målmärken är två blå flaggbojar.

10. STARTEN

10.1. Kappseglingarna kommer att startas enligt KSR 26.
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10.2. Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på funktionärsbåten och

startmärket (en gul smal cylinder).

10.3. Tävlingen delas in i två klasser.

Grupp 1: srs under 0.870.

Grupp 2: lägsta srs 0.870

10.4. Individuell tid kommer att tas på samtliga båtar i tävlingsklassen.

11. MÅLLINJE

11.1. Mållinjen är mellan två blå flaggbojar.

12. TIDSBEGRÄNSNING

12.1. Maxtiden för samtliga båtar är fram till klockan 17 00. Båtar som går i mål efter

detta klockslag kommer att räknas som DNF, dvs. gick ej i mål.

13. PROTESTER OCH STRAFF

13.1. Protesttiden utgår 30 minuter efter det att båten har kommit till hamnen i

Vejbystrand efter kappseglingen.

13.2. Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast

30 minuter efter protesttidens utgång, eller efter det att den båt vilken protesten

riktas mot, kommit till hamn. Detta för att informera deltagare om förhandlingar i

vilka de är parter eller vittnen.

13.3. Alternativa straff: En båt får frita sig från ett regelbrott mot KSR avdelning 2 när

den kappseglar genom att ta ett ensvängsstraff. Detta ändrar KSR 44.1.

13.4. Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén, tekniska

kommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

14. SÄKERHET

14.1. En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta

kappseglingskommittén om det så snart som möjligt.

Med hopp om en trevlig kappsegling

Segelsällskapet Delfinen
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Appendix A

Rundningsmärken
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