
 

 

 Seglingsföreskrifter för ESS tävlingar 
 

 

Regler: Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt 

SRS-reglerna. 

 

En båt med alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet 

eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får 

anmälas utan sådana segel. 

 

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-

tal för shorthanded kappsegling. 

 

Undantag tas upp nedan i ”Särskilda föreskrifter”. 

 

Anmälan: Föranmälan på ESS:s hemsida eller muntligen till seglingsansvarig på 

tävlingsdagen.  

  

 

Startavgift: Startavgifter för respektive segling finns uppdaterade på ESS hemsida. 

En faktura för alla seglingar du deltagit i skickas efter säsongslut. 

 

Signaler i starten: Signal och flagga 5 5 minuter kvar 

 Signal och flagga 4 4 minuter kvar 

 Signal och flagga 1 1 minut kvar 

 Signal och flagga 1 tas ner Start 

 

Starten kommer även aviseras via VHF, kanal 77. 

 

Säkerhet och miljö: Flytväst är obligatorisk för samtliga ombord under hela seglingen. 

Nedskräpning är förbjuden under alla ESS seglingar (KSR 55). 

Tävlingsledningen använder VHF som kommunikationsmedel. 

Tävlingskommittén tar inte på sig ansvaret för att avlysa seglingen vid 

dåligt väder eller förbjuda icke sjövärdiga båtar att starta. Skepparen 

har ansvaret och underlåtenhet medför diskvalifikation. 

 

Protester: Båt som protesterar ska göra tävlingsfunktionär uppmärksam på detta 

vid målgången. Protest ska också lämnas skriftligen till 

tävlingsexpeditionen senast 60 minuter efter avslutad segling. 

Kallelse till protestförhandling med angivande av tid och plats sker 

genom muntlig överenskommelse, förhandling kan ske en annan dag 

än tävlingsdagen. 

 

Resultat: Anslås på anslagstavlor ute på Klubbholmen samt ESS hemsida. 

 

 

Välkomna! 

 

 



 

 

Särskilda föreskrifter ESS Årsregatta 
 

Tävlingens syfte: Seglingen genomförs som distanssegling med jaktstart enligt SRS om 

19,7 NM med tre gate-rundningar utanför Klubbholmen. Jaktstart 

innebär enskild starttid för varje båt. 

 

Se bilaga ”Startlista”. 

 

Tidsprogram: Skepparmöte  kl. 08:15 

Första startsignal kl. 08:55 

Målgång  ca 15:00  

 

 

Tävlingsområde: Svinnegarnsviken och Oknöfjärden med anslutande vatten. 

 

Bana: Banan är en distansbana på 19,7 NM. Se bilaga ”Banbeskrivning”. 

 

 Tävlingsledningen anpassar starttiderna så att målgång sker kl. 15:00. 

Avkortning av banan kan därför ske och signaleras av flagga S i 

startpaviljongen vid start/mållinje samt via VHF kanal 77. 

 

Flagga S 

 
 

 

Tidsbegränsning: Baseras på för dagen vald startlista utifrån vindförhållande. 

 

Rundningsmärken: Rundningsmärken är beskrivna i bilagan ”Banbeskrivning”. 

 

Start: Startlinjen är mellan två orangea bojar utanför startpaviljongen. 

 

Mål: Är densamma som startlinjen. 

 

Straff: 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 % av den seglade tiden. 

 

Kontaktpersoner:  

 

 Lycka till önskar Kappseglingskommittén 


