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Kvällsseglingarna	 
1. Skepparmöte	hålls 18:00 med ”startid” senast 19:00. Vid seglingar i september hålls 

skepparmötet 17:45 med ”startid” 18:30. Bana bestäms enligt nedan banbeskrivning. 	
2. Inställd	segling, Seglingen ställs in om färre än 3 båtar anmäler sig vid skepparmötet. Seglingen 

kan ställas in om uppskattad medelvind är under 1 m/s eller över 12 m/s, enligt 
seglingskommitténs bedömning. 

3. Maxtid: Har första båt i mål inte hunnit runt banan inom 90 minuter seglad tid, anses alla båtar 
ha utgått ur tävlingen. 
Har första båt i mål hunnit runt banan inom 90 minuter seglad tid, anses båtar som seglat banan 
på längre tid än 30 minuter mer än första båtens seglade tid, ha utgått ur tävlingen. 

4. Pöängberäkning: 4 poäng ges till skepparen för varje segling denne startar i. Dessutom ges 
poäng för placering i fyra seglingar på våren och fyra på hösten. 
Ett extra poäng ges för varje startande deltagare som du kommit före i resultatlistan. 
(Exempel: 10 startande båtar, du kommer 2:a, din placering ger 8 poäng + 4 för deltagande = 12 
poäng. Poängen ges till skepparen.)  

5. Startbåt: Normalt sker start från separat startbåt. Saknas denna utses en Skeppare att hantera 
staten.  
	

	
6. Märken:		

• 1, 2 och 3 är Arkens fasta märken (gula)  
• V är sjöfartsverkets västprick vid Fläsklösa  
• So & Sv är utlagda startflaggor  
Att runda ett märke:  
• 180 graders rundningar sker moturs  
• Övriga rundningar så att "minsta kursändring" behövs Banor: (exempel)  
• Start – 1 – V – 1(1:00) – V – 1 – Mål, 6 Nm (3 Nm) 
• Start – 1 – 3 – SoSv(1:30) – 1 – Mål, 6 Nm (5 Nm) 
• Start – 3 – 1 – SoSv(1:10) – 3 – Mål, 6 Nm (4 Nm)  
	

7. Allmänna	regler		
• Tävlingsdagar meddelas i Arken bulletinen på våren och på hemsidan. Skulle ändringar ske 

anslås det på Arkens anslagstavla senast 2 veckor innan planerad/ändrad segling.  
• Bana: Banan bestäms vid skepparmöte före start.  
• Tidtagning: Första båt i mål tar tid, så noga som möjligt!  
• Starter och ”officiell” klocka meddelas på skepparmötet.  



• Startprocedur:  
o En ljudsignal 5 min före start, en ljudsignal för start (på ”starttiden”).  
o Tjyvstart – starta om eller 5 minuter tillägg på seglad tid.  
o Inga protester, seglingarna skall vara lustfyllda.  

• Allt deltagande sker på egen risk och du skall ha en ansvarsförsäkring.  
• Kappseglingsreglerna (KSR) med de Skandinaviska och Svenska Seglar-förbundets tillägg 

(för aktuellt år) gäller. Aktiv styrhjälp är tillåtet (undantag från KSR 52).  
 

8. Resultatberäkning		
• Beräkningen är enkelt - multiplicera SRS-talet, enligt tabellen, med den seglade tiden och 

kortast tid vinner. SRS-talet är talet som anges som standard för båttypen. Avvikelse från 
SRS-talet medges för den som vid skepparmötet anmäler sig som ensamseglare eller för fock 
vid samtliga seglingar. Avdrag gör med 0,008 vid varje avvikelse mot SRS-talen, med eller 
utan spinnaker.  

 
• Avbruten segling - Om bryter seglingen, se alltid till att detta uppmärksammas av några andra 

deltagare, så slipper vi oroas för att någon olycka kan ha inträffat och kanske i onödan ger sig 
ut och letar efter dig, eventuellt även larma sjöräddningen.  
 

Vårracet,	Kräftköret	och	Höstrace		
	

• Skepparmöte hålls på utannonserad tid, Start normal en timme efter mötet.  
• Start och mål-förfarande och eventuell maxtid meddelas på mötet.  
• Passage av kraftledningen i Ormsundet sker alltid i södra delen, under den del av 

kraftledningen som har toppbollar.  
• Mobil-telefon för kommunikation  

o om någon bryter  
o går på grund och behöver hjälp  
o Du SKALL ha mobilnummer till minst tre andra deltagare så du säker kan ta kontakt 

med någon och meddela dig.  
 

Näsfjärden	
Dessa seglingar sker tillsammans med båtar från SS Görväln. 
Se separata seglingsföreskrifter för dessa seglingar. 
 
 

Seglingskommittén  
Lennart Signahl 070 512 5144, Nisse Olsson 070 495 5995, Lasse Sönnerfors 070 590 0409 

	


