Karlshamns Segelsällskaps seglingsföreskrifter
för Nattkappseglingen den 18 september 2020
Regler
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de

är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S,
SRS reglerna.
Efter skymning gäller de internationella sjövägsreglerna.
1.2. En båt kan anmälas med eller utan flygande försegel om anmälan sker
senast 16 september.
1.3. En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal
för “short-handed kappsegling”.
1.4. Alla båtar kan komma att föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.5. En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning.
1.6. Vid fyra eller fler båtar som seglar “short-handed” genomförs egen klass.
1.7. För att segling skall genomföras krävs minst 5 startande båtar.
Beslut om segling genomförs eller inte tas den 17 september.
Ändringar av seglingsföreskrifter anslås på den officiella anslagstavlan vid klubbhuset
i Svanevik senast 2 timmar före start.
Då hissas flagga ”L” på signalmasten i Svanevik.

Banor
Distansbanor enl. banbeskrivningar i dessa seglingsföreskrifter. Bana meddelas i
samband med rorsmansmöte samt visas med siffertavla före varningssignalen.
Om ”Signalflagga R” visas senast vid varningssignalen skall banan seglas i omvänd
riktning mot banbeskrivningen.

Start
Fredag 18 september

Röd klassflagga

Första varningssignal 18.55
Start

19.00

Start- och mållinje
Start- och mållinjen är mellan en röd/blå flagga i land vid ”Julia Wihlbergstugan” på
Ortholmen och den röda pricken väst om land.

Banmarkering/rundningsmärke
Fasta sjömärken samt land.

Återkallelse
Enskild återkallelse enligt KSR 29.1, signalflagga ”X” och 1 ljudsignal.
Allmän återkallelse enligt KSR 29.2.
När ”Första likhetstecknet” visas, ges 2 ljudsignaler.
Varningssignalen för en ny start ska ges en minut efter det att Första likhetstecknet
har tagits ner.

Protester
Inlämnas till tävlingsansvarig på KSS kansli senast en timma efter sista båts
målgång. Tid och plats för behandling av protester anges på anslagstavlan vid
klubbhuset i Svanevik senast 15 min efter det att protesten mottagits.

Maxtid
Maxtiden utgår 23.00

Avkortning
Flagga ”S” hissas med två skott när ledande båt närmar sig den nya mållinjen.
Den ursprungliga maxtid gäller även när seglingsledningen kortar av en
flervarvsbana!

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller.

Priser
Målsättningen är att pris utdelas till de 3 första båtarna i varje klass.

Prisutdelning
Prisutdelning i KSS klubbstuga i samband med årsmötet.

