
 

 

 

 Seglingsföreskrifter för Motala Segelklubbs  

Distanskappsegling om Ludvig Ohlins minnespokal  

2019-08-24 

 

Regler 
Kappseglingen genomförs enligt statuterna för vandringspriset, seglingsföreskrifter, 
kappseglingsreglerna (KSR) och SRS. 

Villkor för att delta 
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
Tävlande deltar helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.  
 
Flytväst skall användas! (Regel 40 gäller fast inte flagga Y visas). 
 
MSK accepterar inget ansvar för sak eller personskador som någon råkat ut för i samband 
med eller före, under eller efter tävlingen. 
 
Tävlande medger genom anmälan att MSK får lägga ut anmälan och tävlingsresultaten 
med namn samt bilder från tävlingen på Internet. 
 
Anmälan och registrering 
Anmälan sker mellan klockan 08.00 – 09.00 den 24 augusti i MSK:s klubblokal, 
Biskopsvägen 55, Motala.  
 
Avgift 
Avgiften är 200 kronor och erläggs i samband med anmälan och registrering. 
 
Bana 
Bansträckning anslås på MSK:s anslagstavla vid klubbhuset klockan 08.00 den 24:e.  
 
Max tid för första båt i mål är 6 timmar.  
Båt som inte gått i mål 2 timmar efter första båt i mål räknas som DNF. 
 
Båt och SRS-tabell  

• Avdrag för Segling utan spinnaker/gennaker och Shorthand besättning (1-2 
personer ombord). Anmäls vid anmälan. 

• Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev uppvisas vid anmälan. 

• En båt får använda autopilot. Detta ändrar KSR 52.  
 

• SRS-tabell, se http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist 
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Signaler visade på land  
Signalflaggor visas på land vid piren i Tegelviken.  
 
Startplats och Målplats 

Start och målgång sker i Motalaviken utanför Tegelvikens Båtklubbs hamnområde mellan Vit 
flagga och Orange flagga som utgör markering för start- och mållinje.  

 

Startordning, starttider och straff 

09:55 Varningssignal  5 min före start för första båt          – Flagga E sätts upp  

09:56 Förberedelse  4 minuter före start för första båt    – Flagga P sätts upp  

09:59 En-minut  1 minut före start för första båt       – Flagga P tas ner  

10:00 Start   Start för första båt               – Flagga E tas ner 

Flagga E   Flagga P  

 
Varje båt får vid anmälan en individuell starttid kopplad till SRS-talet. 
Varje båt ansvarar själv för att starta på den angivna tiden.  

Vid anmälan/rorsmansmöte finns klocka med UTC-tid som man kan synkronisera sin klocka 
mot. 

Båtar som inom den sista minuten före sin startsignal/starttid är på bansidan av startlinjen 
och inte återvänder för att starta rätt, får ett tidstillägg på 5% på den seglade tiden.   
 
Starttiden är beräknad så att båtarna ska vara samlade vid halva banlängden för att de ska 
få så lika kappseglingsförutsättningar som möjligt, kallas ”Jaktstart med ½-SRS”. 

Målgång och Resultatberäkning 
Varje båts målgångstid registreras av seglingsnämnden. 
Resultatet beräknas med KORRIGERAD TID‐metoden: Seglad tid * SRS-tal. 

Grundstötning 
Båt som går på grund får använda motor och ta emot assistans för att komma loss från 
grundet (avsteg från regel i KSR).  

 
För ytterligare upplysningar 
Tomas Möller 0707899021 
Peter Danielsson 0705500027  
Lillis Öreteg  0706772125 

 

Välkommen till seglarstaden Motala! 
 
utg 2019-05-07 

 


