
Seglingsföreskrifter för torsdagssegling  Våren 2019 
 
Tävling: Torsdagssegling för jollar 
   

Arrangör: GKSS & LSS 
Datum: 11/4,25/4,2/5,9/5,16/5,23/5 

Regler 
De regler som gäller är Kappseglingsreglerna (KSR). Eventuella klassregler tillämpas också. 
Alla som tävlar ska ha personlig flytutrustning på sig, flytväst. En person som inte bär 
flytutrustning kan varnas eller straffas av seglingsledaren.  
 
Anmälan 
Anmäl dig genom att skriva ditt namn, klass, segelnr på Facebookgruppen GKSS Jolleteam i 
kommentarsfältet under torsdagsseglingsnotisen. Eller skicka ett mejl till 
daniel.birgmark@gkss.se. 
För dig som ingår i träningsgruppen GKSS Jolleteam och betalat träningasavgift så ingår 
startavgift för torsdagsseglingarna annars är startavgiften 100 kr för hela vårserien och betalas 
via swish: 123	33	72	992. 
 
Tidsprogram 
Registrering sker på plats, hos LSS; ansvarig förälder och i GKSS; hos ansvarig ur 
träningskommittén.  Använd gärna rorsmansförklaringen som kan laddas ner  
Samling sker kl 17.30 vid stora bryggan som leder ut till Tribunen, mitt emellan GKSS och 
LSS. 
Tid för första start är 18.00 och 3 kappseglingar är planerade för varje tillfälle.  
Prisutdelning sker direkt efter sista tillfället för respektive serie. 
 
Klassflaggor och genomförande 
Klass/start   Signalflagga  Vi kommer att starta flera klasser samtidigt. 
 
49er, 29er   G 
Laser std, RS Aero K 
Omega    O 
Laser Radial  D 
Laser 4.7   F 
 
Seglingen kommer utföras från startfartyg, ej från tribunen . Startsekvensen är 5 minuters. 
 
Kappseglingsområde 
Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför piren vid GKSS.  
 
Banan 
Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv. Start – 1 – 2 – 1 – mål. 
Rundningsmärkena ska lämnas om babord. 
Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 
20 minuter att segla. 
  
 
 
Straff 
Vid straff när två båtar möts gäller det att ta ett ensvängs-straff, inte tvåsvängs-straff. Domare 
kommer ej finnas på plats, inga förhandlingar sker på land, allt löses mellan respektive båtar 
på havet. 
 
Övrigt 
Vid eventuell inställd segling meddelas detta på GKSS hemsida senast kl. 15.00, till exempel 
vid för stark vind. 	
 



	


