
 
 

 

 

SEGLINGSFÖRESKRIFTER FÖR MOTALA SEGELKLUBB:s SEGLING OM LUDVIG 
OHLINS MINNESPRIS 2011 

 

Regler
Kappsegling genomförs enligt kappseglingsreglerna (KSR) appendix S1. 

Deltagande i segling 
Du måste var medlem i segelklubb som är ansluten till SSF för att delta i seglingen. 

Anmälan 
Sker mellan klockan 08.00 – 09.00 den 27 augusti 2011 i MSK:s klubbhus, Biskopsvägen 55, 
Motala. Anmälan görs på särskild blankett. Anmälan kan även göras via e-post till 
info@motalasegelklubb.se senast den 23 augusti 2011. 

Avgifter 
Avgift om 100 kronor uttages per deltagande båt. Avgiften skall betalas senast i samband med 
anmälan och registrering. Vid anmälan per e-post kan anmälningsavgiften insättas på bankgiro. 
Betalt startavgift återbetalas inte.

Bana 
Bansträckning anslås på MSK:s klubbanslagstavla senast klockan 08.00 den 27 augusti 2011 
samt meddelas i samband med anmälan och registrering i klubbhuset den 27 augusti 2011. 

SRS-grupper 
Till låga SRS, räknas SRS tal upp till och med 1,09. Till höga SRS räknas SRS tal 1,10 samt 
högre. 

SRS-tabell se http://www.svensksegling.se/Avdforbatteknik/SRS/SRStabellen/

Båt och SRS-tabell 
Båt skall uppfylla gällande klassregler eller uppgifter i SRS-tabellen. 

Begärs avvikelse från SRS-tabellen eller om båt inte finns med i denna skall skeppare uppvisa 
särskilt mätbrev. 

Avdrag 
Avdrag enligt SRS:s regler för att inte använda spinnaker eller gennaker tillämpas 

Användning eller inte av spinnaker eller gennaker skall meddelas seglingsledningen i samband 
med anmälan och registrering. 

Signaler visade på land 
Signalflaggor visas på land vid piren i Tegelviken. 

http://www.svensksegling.se/Avdforbatteknik/SRS/SRStabellen/


Klassflaggor 
Låga SRS,   flagga E:        Blå och Röd 
Höga SRS,  flagga D:        Gul och Blå 

 

Startplats 
Start och målgång sker i Motalaviken utanför Tegelvikens Båtklubbs hamnområde mellan två 
orangefärgade bojar som utgör markering för start- och mållinje. 

Startordning och starttider 

Höga SRS    

Klockan Tid till start  Signal
09.55 5 minuter Varning SRS I Klassflagga D upp, 1 ljud 

09.56 4 minuter Förberedelse SRS I Flagga P upp, 1 ljud 

09.59 1 minut En-minut SRS I Flagga P ned, 1 långt ljud 

10.00 0 minuter Start SRS I Klassflagga D ner, 1 ljud 

    

Låga SRS    

Klockan Tid till start  Signal
10.00 5 minuter Varning SRS II Klassflagga E upp, 1 ljud 

10.01 4 minuter Förberedelse SRS II Flagga P upp, 1 ljud 

10.04 1 minut En minut SRS II Flagga P ned, 1 långt ljud 

10.05 0 minuter Start SRS II Klassflagga E ner, 1 ljud 

 

Ljudsignalen kan krångla eller höras dåligt på grund av väder och vind. Kom ihåg att det alltid är 
flaggorna som gäller. Håll koll på dem! 

Telefon och SMS-meddelande 
Tävlingsledningen kan från klockan 08.00 den 27 augusti 2011 nås per telefon 070-6961970.  

Tävlingsledningen kan via SMS meddelande under seglingen meddela banändring, avbryta 
seglingen eller göra andra nödvändiga ändringar i bansträckningen. 

Besättning 
För att undvika olyckor och regelbrott rekommenderas att varje kappseglande båt är bemannad 
med minst två besättningsmän, undantagna de som väljer segla SH eller DH. 

Rundningsmärken
Rundningsmärken, som inte utgörs av fasta märken, utgörs av orangefärgade bojar.  

Samtliga prickar i farleden seglas prickrätt. 

Tidsbegränsning 
Första båt skall ha gått i mål senast klockan 15.00.  

Håkan
Sticky Note
Marked set by Håkan



Kappseglingen avbryts klockan 16.00. Båt som då inte gått i mål räknas som DNF 

Vindstyrka 

Vid vindstyrkor från 12 m/s och uppåt kan kappseglingarna ställas in.  

Resultat 
Resultat anslås på MSK:s klubbanslagstavla samt på www.motalasegelklubb.se. 

Priser 
Ludvig Ohlins VP 

Utöver ovanstående priser till de som placerar sig på plats 2 – 5. 

 




