
 

 

Seglingsföreskrifter  2011-08-01 

Svenskt Mästerskap Drake 2011 
  
Plats:   Båstad  
Datum:  3-6 augusti 2011 
Arrangör:  Båstad Båt och Segelsällskap (BBSS) och Sailing Båstad 
 
1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR). 
 
1.4 Alla båtar kan komma, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam tillhandahållen av arrangören 

och på av arrangören anvisad plats. 
 
2. Besättning och utrustning 
2.1 En besättningsmedlem får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. 
 
2.2 En båt eller dess utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med 

klassregler och seglingsföreskrifter.   
På vattnet kan en besiktningsman eller mätman utsedd av kappseglingskommittén instruera en 
båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 
2.3 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om detta ska göras till kappseglingskommittén vid första 
möjliga tillfälle. 

 
3. Information till deltagarna  
3.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen utanför 

tävlingsexpeditionen. 
 
4. Ändringar i seglingsföreskrifterna 
4.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 08.00 samma dag som de träder i kraft. 
 
4.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 20.00 dagen innan de träder i kraft. 
 
5. Signaler visade på land 
5.1 Signaler visas på land i signalmasten som är belägen utanför tävlingsexpeditionen. 
 
5.2 När flagga AP visas i land ersätts "en minut" i kappseglingssignalen AP med "tidigast 60 

minuter". 
  



 

 

6. Tidsprogram  Sida 2, 2011-08-01 
6.1 Onsdag 3 augusti 13:00 - 20:00 Registrering 

Torsdag 4 augusti 09:00 - 11:00 Registrering 
  09:00 Rorsmansmöte 
  11:00 Start för ”Tune up-race” 
 14:00 Varningssignal dagens 1:a segling 
 18:00 Invigning 

Fredag 5 augusti 11:00 Varningssignal dagens 1:a segling 
Lördag 6 augusti 11:00 Varningssignal dagens 1:a segling 

  19:00 Prisutdelning följt av regattamiddag 
 

6.2 7 seglingar är planerade. 
 

6.3 Om 3 seglingar eller fler har genomförts ges ingen varningssignal efter kl 15:00 lördagen den 6 
augusti. 

 

6.4 När det har varit uppskjutet en längre tid och när mer än en kappsegling ska genomföras 
samma dag, ges varningssignalen för varje följande kappsegling så snart som möjligt.  
För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja kommer en orange 
flagga att visas tillsammans med en ljudsignal minst fyra minuter före varningssignalen. 

 

7. Klassflaggor och genomförande 
7.1 Klassflagga är flagga ”D” 
 

8. Kappseglingsområde 
8.1 Kappseglingsområdet är omedelbart utanför Båstad hamn. 
  

9. Banan 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana med offsetmärke 

och gate som seglas två varv. 
  

Start – 1a – 1b – 2a (2b) – 1a – 1b – Mål.  
 

  
 







 

 

 Sida 3, 2011-08-01 
 
9.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 60 minuter att 

segla. 
  
10. Märken 
10.1 Rundningsmärkena är röda cylinderbojar frånsett offset-märket som är en gul kon.  

Nya märken som används vid banändring enligt KSR 33 är gula cylinder-märken. När ett 
nyutlagt märke byts ut vid en ytterligare ändring ersätts det med det ursprungliga märket. 

 
11. Starten 
11.1 Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på startfartyget och en flaggprick. 
 
11.2 En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det här 

ändrar KSR A4. 
 
12. Mållinje 
12.1 Mållinjen är mellan en stång med en blå flagga på målfartyget och en flaggprick. 
 
13. Straff 
13.1 KSR 44.1 ändras så att båt som har brutit mot en regel i del 2 skall göra ensvängsstraff i stället 

för tvåsvängsstraff. Detta ändrar regel 44.1. 
 
14. Tidsbegränsning 
14.1 Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter. 
 
14.2 En båt som inte går i mål inom 20 minuter efter det att den första båt som seglat banan gått i 

mål, räknas som om den inte gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35 och A4. 
  
15. Protester och ansökningar om gottgörelse 
15.1 Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång. Protesttiden är 60 

minuter och börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Protesttidens 
utgång anslås på anslagstavlan. 

 
15.2 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 15 minuter 

efter protesttidens utgång. 
 
15.3 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller 

protestkommittén sker genom anslag. 
 
15.4 Protestkommittén beslut får enligt KSR 70.5 inte överklagas. 
 



 

 

 Sida 4, 2011-08-01 
 
15.5 Under mästerskapets sista tävlingsdag skall ansökan om att återuppta en förhandling ansökas 

enligt följande: 
(i) Inom protesttiden under förutsättning att parterna varit informerade om beslutet 

föregående dag. 
(ii) Inte senare än 30 minuter efter att parterna blivit informerade om beslutet den aktuella 

dagen (sista dagen). 
(iii) Inom 30 minuter efter att seglingarna avbrutits på land, eller inom 120 minuter efter att 

seglingarna avbrutits på banområdet. 
 
Detta ändrar KSR 66. 

 
16. Poängberäkning 
16.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid fyra eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 
 
16.3 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som Svenskt mästerskap. 
 
17. Säkerhet 
17.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta 

kappseglingskommittén om det så snart som möjligt. 
 
17.2 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt 

byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte 
personlig flytutrustning.  
En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som 
protestkommittén finner lämpligt. 


