
 Seglingsföreskrifter för Motala segelklubb:s  

                    Vätternmästerskap för H-båt och Rival 22 

                                     27 - 28 maj 2017 

 
1.        Regler 
1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
 

1.5 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner 
lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55. 

 
1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här 

regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig 
utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter 
och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR 
Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas 
på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 
 

 6. Tidsprogram 
 

 6.1 Program 
 

  Lördagen 27 maj 
  08.00 – 09.00  Tävlingsexpeditionen är öppen för registrering 
  09.05  Rorsmansmöte 
  11.00   Tid för varningssignal för dagens första segling 

Söndagen 28 maj 
10.00  Tid för varningssignal för dagens första segling 
Ingen segling påbörjas efter kl 16:00 på söndagen. 

 
6.2 Sex seglingar är planerade, om möjligt 3 på lördagen och 3 på söndagen 

 
 Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång! 
 
               7. Klassflaggor och genomförande 

 
              7.1 Klass/start Signalflagga 

   Rival 22 flagga D: Gul och Blå    

   H-båt flagga E: Blå och Röd   
 

              8. Kappseglingsområde 
 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Vättern med utgångspunkt från MSK 
klubbområde i Motala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Banan 
9.1 Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv. 
 Start – 1 – 2 – 1 – 2 – mål. Rundningsmärkena ska lämnas om babord. 
 

 




 
 

9.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en segling tar ca 45 
minuter att segla. 

  
 
10. Märken 

10.1  Rundningsmärkena är Gula cylindrar. Nya märken som används vid banändring 
enligt KSR 33 är en orange stor boj. När ett nyutlagt märke byts ut vid en 
ytterligare ändring ersätts det med det ursprungliga märket. 

 
12. Mållinje 

12.1 Mållinjen är mellan en stång med orange flagga på start/målfatyget och en 
orange flaggprick. 

  
14. Tidsbegränsning 
14.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter. 
 
 

För ytterligare upplysningar kontakta:  
Pär Gelin 0705636360 eller Anders Jarl 0729729929 alternativt E-post: 
pargeh@gmail.com eller anders.jarl@outlook.com 

 
 
 

Utg: 2017-04-30 

 


