
Seglingsföreskrifter 2016 

för 

 NORDÖN RACE 

 

REGLER Seglingen genomföres i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
Kappseglingsreglerna (KSR) med nedanstående undantag. 

 

HANDIKAPPREGLER Årets SRS-tabell eller giltigt SRS-mätbrev gäller för beräkning av resultat. Eventuella 
ändringar av SRS-tal (t ex. segling med spinnaker/gennaker eller ej) skall anmälas till 
seglingsnämnden innan 12:00 startdagen. 

   Nordön Race genomförs med TID-PÅ-DISTANS med jaktstart.  
Varje båts starttid finns i startlistan. 
Om segrande båt EJ går i mål inom ±10% av beräknad tid för båt med SRS-talet 1.00, 

så räknas placeringarna med KORRIGERAD TID. 
Det är tillåtet att använda elektronisk navigationsutrustning utan att SRS-talet ändras. 

 

REKLAMREGLER Seglare/segelbåtar tillåts föra reklam under tävling. 
 

MEDDELANDE TILL Startlistan anslås ca 1 timma före start 

DELTAGARNA Meddelande anslås på den officiella anslagstavlan vid tävlingsexpeditionens 
 dörr i Södra hamnen. 
 

TIDSPROGRAM Anmälan senast 12:00 i klubbhuset södra hamnen. 
Starttid för båt med SRS-tal 1.00 är 13.00 om inget annat anges. 

 Internet-tid gäller. Klocka finns i klubbhuset att kalibrera efter. 
Båt som ej gått i mål kl 19:00 räknas som utgången och får poäng DNF 

 

KLASSER Vi har en klass: Kölbåtar med SRS-tal. 
 

BANOR Banorna är belägna på och omkring Älgöfjorden. Längd mellan 17,3 och 20,3 nm. 
Banbeskrivning och bankarta finns i klubbhuset och på KMS hemsida. 

 

START- & MÅLLINJE Är en linje mellan fast utlagda orangea bojar söder om Trefoten. 

  

STARTSYSTEM * Din individuella starttid anges i klubbhuset ca 1 timma före start. 
* Internet-tid gäller.  Klocka finns i klubbhuset att kalibrera efter. 
* Ingen startbåt kommer finnas utan det är upp till respektive båt att själv starta 
  vid rätt tillfälle (kringvarande båtar får hjälpas åt) 
* Ta din målgångstid och meddela den vi samling efter seglingen. 

 

ÅTERKALLELSE Ingen återkallelse sker. Det är upp till tjuvstartande båt att rätta sitt fel genom att starta 
om annars blir du diskvalificerad  

 

INSTÄLLANDE  Vid medelvind högre eller lika med 12 m/sek, mätt i hamnen senast 

AV SEGLING 30 minuter före start bör seglingen inställas. Beslut anslås på anslagstavlan. 
 

ALTERNATIV KSR:s tvåsvängsstraff med två gippar och två slag gäller. 

BESTRAFFNING   

 

PROTESTER Båt som avser att protestera skall informera tävlingsledningen efter slutförd segling. 
Protesten inlämnas skriftligt, max 1 timma efter protesterande båts målgång. 

 

VILLKOR FÖR Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Tävlande skall vara medlemmar i klubb  

DELTAGANDE Ansluten till Svenska seglarförbundet. 
 Deltagande sker på egen risk. 

 

PRISUTDELNING Snarast efter sista båt gått i mål och prislista föreligger. 
Segraren erhåller inskription i vandringspris och glaspriser som även ges till 2:a och 
3:e plats. 

 


