SEGLINGSFÖRESKRIFT FÖR GRÖNA SEGLINGAR (SF Grön)
Version 2006-01-03
SFGrön är en av Svenska Seglarförbundet godkänd mall som ska vara till hjälp för arrangörer av Gröna
kappseglingar. SFGrön är inte obligatorisk för gröna kappseglingar. Direktdömning av regler i KSR del
2 ska ske på banan enligt det förfarande som anges i SF 7.
Observera att uppgifterna i seglingsföreskrifterna måste överensstämma med dem som finns i inbjudan
och anvisningarna till seglarna! (Ej vara motstridiga.)
En gul markering innebär att ett val måste göras eller en uppgift fyllas i. Den kursiva texten ger
anvisningar. All kursiv text ska tas bort innan seglingsföreskriften skrivs ut.
Tävling: …

Ange vilka klasser som får delta om det inte framgår av tävlingens namn.

Datum: …
Arrangör:

…

1.

Regler

1.1

Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2

Ändringar av definitioner och regler:
a) I definitionen ”gå i mål” stryks ”enligt regel 31.2 och 44.2”.
b) Regel 31 stryks.
c) Regel 18.1-18.5 stryks och ersätts endast av Regel 18.2 b
d) Reglerna i KSR del 5, avdelning A och B, ersätts av SF 7.
e) Lägg till i regel 41:
”f) seglingsteknisk hjälp från av arrangören utsedd person.”

2.

Villkor för att delta

2.1

Deltagande seglare ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2

Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se Regel 4 (Besluta att kappsegla). Den arrangerande
myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband
med eller före, under eller efter tävlingen.

3.

Tidsprogram

3.1

Rorsmansmöte sker kl ..... i anslutning till ......
Ange tid för första varningssignal, dag 1 och 2

3.2

… kappseglingar är planerade
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4.

Klassflaggor och genomförande

4.1

Klass/start
…

Signalflagga.
…

Ange den/de flaggor som ska användas
5. Bana och märken
5.1

1

2

3

Andra alternativ än 1-3 ovan är tänkbara.
5.2

Rundningsmärkena är ….
Beskriv rundningsmärkena.

5.3

Start-och mållinjemärken är ....
Beskriv startlinjemärkena

6.

Tidsbegränsning

6.1

Maximitiden för första båt i mål är … minuter.

7.

Protester och straff

7.1

Med avvikelse från reglerna i KSR del 5 (Protester) kommer kappseglingarna att dömas direkt av
domare på vattnet i enlighet med de här seglingsföreskrifterna.

7.2

En båt kan protestera för brott mot regel 14 (Undvika kontakt) i de fall då det är person- eller
sakskada.

7.3

En båt kan erkänna ett regelbrott genom att så snart som möjligt ta ett straff i enlighet med regel
44.2, med det undantaget att bara ett varv krävs.

7.4

En domare kan straffa en båt på banan för brott mot en regel i KSR del 2 genom att visa en röd
flagga tillsammans med en lång ljudsignal. Båten ska då ta ett straff enligt SF 7.3.

7.5

En tävlande kan inte ansöka om gottgörelse eller överklaga ett beslut som har fattats i enlighet
med de här seglingsföreskrifterna.

8.

Poängberäkning

8.1

Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre
kappseglingar räknas samtliga.

9.

Priser

9.1

Pris till alla!
Redovisa de priser som kommer att delas ut.

Datum: …
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