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XSS-Seglingsföreskrifter 2022 
(OBS i år justerad Startprocedur) 

 

 
 

 
 
Regler: Seglingarna genomförs för båtar med SRS-tal från SRS 0,800 samt enligt 

senaste SRS-tabell, regelverk enligt SRS och gällande Internationella 
Kappseglingsregler.  

 
Handikappregler: Eventuella ändringar av SRS-tal (gäller för segling med eller utan 

undanvindssegel i delsegling) skall tydligt anmälas till tävlingsledningen 
innan start. Annars erhåller båten SRS-tal med undanvindssegel. 
Årets SRS-tabell eller giltigt SRS-certifikat/-mätbrev gäller för beräkning 
av resultat. 
  

Tidsprogram: Allmän starttid tisdagar 19.00 eller 18:30 utom då beräknad individuell 
starttid gäller (s.k. Jaktstart). 

 
Anmälan: Det åligger skepparen på resp. båt att anmäla deltagande i varje tisdags- 
 segling. Anmälan med båttyp och -namn liksom i förekommande fall 

segling utan undanvindssegel (se ovan) skall genom rop tydligt göras till 
seglingsledningen på  resp. startplats, tribunen på Hönö Heden eller 
pirnocken på Björkö. Besättningen skall också tillse att anmälan 
uppfattats. 

 
Banor: Banorna är belägna mellan Björkö, Grötö, Hönö, Öckerö, Hälsö och 

Kalvsund och är en distanssegling. Banan anslås vid startplatsen innan 
start. 
Se banskisser i separat bilaga. 

 
Banbegränsning: Det anstår varje seglare att hålla väl undan från Vägverkets färjor och 

inte på något sätt försvåra deras manövrering och hellre gå bakom än 
framför en färja på in- eller utgående från färjeläget vid Hönö Pinan. 

 Färja i linjetrafik skall alltid ges företräde och anses vara ett hinder i 
banan. 

  
Start och mållinje: Enslinje 2 st. röda tavlor från tribunen mot Grötö. Vid start från Björkö 

gäller en linje mellan centrum av pirnockarna i hamninloppet. 
Passering av "A" under segling av banan samt vid målgång skall ske V 
om en begränsningsboj som är placerad vid start- och målområdet. 

 OBS att begränsningsbojen inte är en del av start- och mållinjen och 
den har inte heller någon funktion vid start! 

 
Startsystem: 15 sek före Förberedelse signal, Ljudsignal, Varningssignal 
(Obs inga flaggor) 5 min. Skott, Förberedelsesignal 
 1 min. Ljudsignal 

0 min. Startskott 
 Vid Jaktstart ges ljudsignaler enligt separat startschema.  
 
Återkallelse: Enskild: Ett skott +flagga X (finska), tills båt återvänt till startsidan (10 %              

tidstillägg om så ej sker). Ljudsignal max. 2 min. 
Allmän: 2 skott + flagga AP (Första likhetstecken). Omstart 10 min. 
senare med 5-minutersskott och startskott enligt ordinarie startsystem. 

 
Banavkortning: Kan ske genom ett skott när ledande båt passerar genom A  
  (banavkortning sker ej vid Jaktstartsegling)   
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Inställd segling: Vid en medelvind överstigande 12 m/s på Måvholmsbådan vid första 
uppdatering efter kl. 16.00 tävlingsdagen (c:a kl.16:05) uppskjuts 
klubbseglingen.  Appen ViVa för smartphones eller 
http://vivadisplay.sjofartsverket.se/#station=100 i datorn visar aktuell 
vind. Om vindstyrkan dramatiskt ökar mellan kl.16 och tiden för start kan 
seglingen skjutas upp av seglingsledningen innan startprocedur börjar. 
Signalflaggan AP (röd-vitrandig vimpel) över signalflagga A 
(dykarflaggan) hissas då vid startplatsen och två skott skjuts. 
Vid tveksamhet, kontakta seglingsledningen (se nedan).  
Vid uppskjuten segling gäller om möjligt torsdagen i samma vecka som 
reservdag. 
 

 
Tidsbegränsning: 21:00 vid starttid 19:00 samt 20:30 vid start tid 18:30. 
 
Poängberäkning: De 7 bästa seglingarna av 12 räknas.  

Poäng beräknas enligt lågpoängssystemet. 
 
Alternativ bestraffning: Straff med två gippar och två slag gäller (720-sväng). 
 
Protester: Båt som avser att protestera skall informera seglingsnämnden om detta 

och mot vilken båt protesten riktas, senast 30 min. efter målgång. 
 
Anmälan: Görs i tribunen före första start för säsongen då SRS-tal bestäms. 
 
Resultat: Meddelas i klubbhuset efter seglingen och på hemsidan www.xss.se. 
 
Anmälningsavgift:  Gratis för medlem i XSS (medlemskap i XSS kan lösas på plats). 

 
Villkor för deltagande: Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Deltagande sker på egen risk. 
 
Kontakt med seglings- På tävlingsdagen: P-A: 0760-382 880 eller VHF kanal 77 
ledningen:                
 Övrig tid: tisdagssegling@xss.se 
  
  
 
Med anledning av PUL (Personuppgiftslagen) skall du vara medveten om att du som anmäler dig till 
våra tävlingar kan hamna i XSS tävlingsregister och på www.xss.se, med de uppgifter du angivit. 


