
Kompletterande seglingsföreskrifter 
 

Tävling: Neptunkryssarpokalen 2020   

 

Klasser: Neptunkryssare   

 

Datum: 15-16 aug 2020 

 

Arrangör: Runns Segelsällskap 

 

1. Tidsprogram 

 

1.1 Program  

Lördag 15/8 

 08.00-09.30 Sjösättning 

 08.00-09.30 Registrering 

 10.00  Invigning, information 

 10.55  Första varningssignal 

 16.00  Ingen start efter denna tidpunkt 

   After Sail 

 

Söndag 16/8 

 09.55  Första varningssignal 

 15.00  Ingen start efter denna tidpunkt 

   After Sail 

  16.00 ca Prisutdelning 

  

 

1.2 För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja  

kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem  

minuter före varningssignalen. 

 

1.3 7 kappseglingar är planerade att genomföras under regattan. Max 4 kappseglingar under 

en dag. 

 

1.4 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar  

ca 60 minuter att segla.  

 

2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering. 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i klubbhuset. 

 

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid klubbhuset. 
 

3. Märken 

 

3.1 Märke 1 är en orange cylinder. 

Märke 1a är en orange boj 

Märke 4b och 4s är röda bojar 

Start- och målmärken är orange flaggboj och orange flagg på startfartyget. 

 

3.2 Vid banändring flyttas de ordinarie rundningsmärkena. Detta ändrar AppSF 10.1 



 

4 Tidsbegränsning 
4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:  

Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter. 

 

4.2 Målgångsfönster:  

Målgångsfönstret är 30 minuter. 

 

4.3  Tidsbegränsning vid märke 1:  

Maxtiden för första båt att passera märke 1 är 30 minuter 

 

5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

5.1 Banan är en kryss-länsbana med offsetmärke i lovart och gate i lä. Start och mål ca en 

tredjedel upp på kryssen. Detta ändrar pkt 8.1 i Inbjudan. 

 

 
Start-1-1a - 4s/4b -1-1a - 4s/4b – Mål 

 

5.2 Om kappseglingskommittén visar flagga G senast vid varningssignalen ska banan seglas 

tre (3) varv, Start -1-1a - 4s/4b -1-1a - 4s/4b -1-1a - 4s/4b – Mål 

  

5.3 Klassflagga är flagga E. Detta ändrar AppS 6.1 

 

5.4 Kappseglingskommittén kommer inte att ange banan enligt AppS 7.1. 

 Detta ändrar AppS 7.1 

 

5.5  En båt som startar senare än 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte  

 startande. Detta ändrar KSR A4. 

 

 


