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GKSS Septembersegling 9 sept 2017 
 

Start i Långedrag - mål i Marstrand 
 

INBJUDAN 
 

Tävling: GKSS Septembersegling 2017 med omvänd SRS (jaktstart). Långedrag- Marstrand.  
Klasser:  för båtar med SRS tal över 0,93, jollar och kölbåtar Open  
 
Datum: lördagen den 9 september 2017. Skepparmöte lördagen den 9 sept kl 9.00 
 

Det är nya SRS tal för i år.  
Kontrollera era nya mätetal/mätbrev på SSF´s hemsida före anmälan. 
http://www.svensksegling.se/Forbatagare/SRS/ 

 

Arrangör: GKSS 
 

1. Regler 
1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med ap-

pendix S. 
1.2 Klassreglerna för varje båttyp tillika SRS regler gäller. 
1.3 Vid tävlingar med handikapp- och respitregler ska tävlande följa SSF:slicensbestämmelser för reklam. 
 

2. Villkor för att deltaga 
2.1 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

FLYTVÄST SKALL BÄRAS FRÅN UTSEGLING TILL MÅLGÅNG 
2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.  

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkar ut för i sam-
band med eller före, under eller efter tävlingen. 
Mätbrev finns för båten, eget mätbrev eller som standardbåt skall finnas registrerat på SSF´s hemsida före registre-
ring eller visas upp i samband med registrering.  
Deltagare som inte uppfyller mätbrevs regeln får gärna deltaga i kappseglingen utom tävlan! 

 

3. Anmälan 
3.1.1 Anmälan ska göras före s den 4 september kl 24.00 till till GKSS via GKSS´s hemsida www.gkss.se eller direkt  

http://www.gkss.se/Kappsegling/gkss-kappseglingsprogram-2017/septemberseglingen/  och skall innehålla de 
uppgifter online-formuläret kräver. Anmälan finns under seglingens namn i fliken Kappsegling /program 2017. 
 

3.2 Anmälan ska innehålla de uppgifter online-formuläret kräver bla: 
-Skepparens namn, adress, e-mail, telefon mobil, tel hem, mobiltelefon under tävlingsdagen,  
-Båtens typ, namn, segelnummer, mättal enl standardbåt eller eget mätbrev(ange nummer), ange om ni INTE seglar 
med spinnacker. Startklass =Open 
-Önskas båtplats i Marstrand även båtens längd/bredd.  
SRS tal ändras inte efter den 4 september kl 24 kl 16 

 
Utanför tävlingen men skall även  anges i anmälan 

- Antal till Middagen/lördag  resp till Frukosten på Bergs(75kr)/söndag. Betalning på plats.  
- Ange allergier eller  behov av special kost.  
- Önskas boende på Korvetten. 

 
3.3 Anmälningsavgiften är 700sek och betalas online vid anmälan (före 5 sept online). Efteranmälan kan ske (700kr). 

Hamnavgiften ingår i anmälningsavgiften. Obs vid efteranmälan gäller SRS tal utan avdrag! 
 

4. Registrering  
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen GKSS Kansli den 8 september kl 17-18 eller 9 september kl 8–9. 

. 
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5. Seglingsföreskrifter 
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 
6. Tidsprogram 
6.1 Program (Långedrag om inte annat anges) 
  

8 sept  kl 17-18 Registrering ( skicka gärna SMS till 0739029090 om ni kommer denna tid) 
9 sept  kl 08-09 Registrering   
  kl 09   Skepparmöte  genomgång av SRS, vind/väder , bana 
9 sept    kl 09.30  Signalflagga för aktuell vindhastighet visas. (C, D eller E).  

Informationen kommer att läggas upp på seglingens hemsida på www.GKSS.se 
9 sept   kl xx.xx  Förberedelsesignal sker beroende på lägsta SRStal i anmälda båtar, se 7 

 9 sept   Prisutdelning i samband med middagen på Marstrand 
 

7. Genomförande 
Seglingen är omvänd SRS. Information om starttider erhålles på skepparmötet efter registeringen. 
 
Successiv start beroende på SRS-tal. 
� 5 min. före första startande båt ges förberedelsesignal och flagga ”P” hissas. 
� 1 min. före första startande båt ges signal och flagga ”P” halas. 
� Ljudsignal ges vid varje aktuell starttid enl. deltagarlista/starttider för aktuell vindhastighet. 
� Nästa starttid anges med sifferskyltar (tim, min, sek) på starttribunen.  
Starttiden beror på SRS tal och aktuell vindhastighet (C, D eller E) och framgår av seglingsföreskrifter. 
 
För tidigt startande båtar återkallas med flagga X, megafon och/eller upprepande tutningar (max 30 sek). För tidigt startande 
båtar skall återvända till rätt sida om startlinjen och starta om. Om så ej sker, erhåller 10% tids tillägg. Båt startande mer än 
5 min innan eller mer än 15 min efter sin ordinarie start räknas som ej startad dvs DNS. 

 

8. Kappseglingsområde 
Kappseglingarna genomförs mellan Långedrag och Marstrand 
 

9. Banan 
Banan är en inomskärsbana. Fasta rundningsmärken kommer att lämnas ut i samband med registrering. 
 

10  Tidsbegränsning 
Maxtiden för samtliga klasser är till klockan 17.00 tävlingsdagen. 
 

11  Poängberäkning 

I Septemberseglingen ingår en segling.  
Starttidsberäkning sker enligt SRS systemet med individuella starttider som beror på SRS-mättal och vindstyrka. 
 
Beräknad målgång är ca kl 15.00. 
Om första båt ej passerar mållinjen inom +/- 9 min för vindstyrka G korrigeras seglade tider enligt SRS.  
Motsvarande är +/- 10 min för vindstyrka F, +/- 11 min för vindstyrka E,. +/- 12 min för vindstyrka D och  
 +/- 15 min för vindstyrka C. Dessa tider kan komma att justeras beroende på nya regler 2017. 
 
Segrare blir då båt med lägst korrigerade tid. 
 

12  Säkerhet 
Båt som startar men utgår är skyldig att meddela detta till snarast möjligt 
Tel. 0739-029090 mobil via SMS. Ange båt och skeppare. Ytterligare instruktioner kan ges vid registrering. 
 

13. Priser 
Första och andra pris erhåller vandringspris. Dessutom tillkommer nyttopriser.  
Vi tar gärna emot nyttopriser till prisbordet. Kontakta Catharina Jedenius tel 0709113218. 
 

Datum: 21 aug 2017 AE 


