
Inbjudan och Seglingsföreskrifter 

Bankappsegling för kölbåt söndag den 22 aug 2021 

 Sid 1 

Karlskrona Segelsällskap arrangerar söndagen den 22 augusti 2021 Bankappsegling för kölbåtar i 
SRS-klasser.  
För att underlätta för seglare som också vill deltaga i ”Gonattvalsen”, som arrangeras av Nättraby SS 
dagen innan, ligger gästande kappseglare gratis natten mellan lörd och sönd på lediga gästpatser i 
KnSS hamn. 
Vi avstår från sociala samlingar innan och efter seglingen och följer SSF rekomendation om social 
distansering vid möten och prisutdelningar. 
 

Regler 
Kappseglingen genomförs enligt Kappseglingsreglerna (KSR) appendix S1, SRS och dessa 
seglingsföreskrifter. Båt som har flygande undanvindsegel enligt båtdatablad, klassregel eller 
SRS-mätbrev kan anmälas utan flygande undanvindsegel. Även SRS regler för shorthanded 
SRS(s) tillämpas. 
 

Anmälan 
Anmälan på anmälningslista uppsatt på KSS anslagstavla vid tävlingsexpeditionen eller till 
kolbatssekt@knss.se. Ändring av SRS kan ske fram till rorsmansmötet. Startavgift 200 kr 
per deltagande båt. 
 

Tider 
Skepparmöte hålls kl 10.00 utanför KSS klubbhus och första start sker ca kl 11.10. 
 

Bana 
Kryss/läns-bana i Karlskrona skärgård med start och mål kring 
Dragsö/Saltö/Långö. 

Banan seglas två varv. Start – 1 – 2 – 1 – mål enligt skiss. 
Rundningsmärken ska lämnas om babord. Seglingsledningen försöker 
anpassa banan så att en kappsegling tar 20-40 minuter att segla. 

Fyra (4) delseglingar är planerade. 

Signalflagga E anger att endast ett (1) varv skall seglas. 
 

Start och målgång 

Start- och mållinje är mellan en stång med en orange flagga på 
startfartyget och boj (2). 

En båt som inte startar inom 4 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Det 
här ändrar KSR Appendix A4 

Maximitiden för samtliga deltagare är 60 minuter för respektive delsegling. En båt som 
inte går i mål inom 20 minuter efter det att den första båt som seglat banan gått i mål 
räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35. 
 

Märken: Rundningsmärken är oranga kulbojar. 

Gruppindelning: Eventuell klassindelning redovisas på rorsmansmötet 

Klassflaggor: Klassflagga "D" för första start.  

Protester: Eventuella protester ska meddelas seglingsledningen senast en halv 
timma efter sista målgång på sista delseglingen 

Poängberäkning: Lågpoängsystemet enligt KSR appendix A. 

Priser: Prisutdelning cirka en timma efter sista målgång vid grillplatsen. 
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