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Ver. 1 

KAJENS KANNA 2015 

 
Seglingsföreskrifter 

 
Regler 

Vid tävlingen tillämpas ISAF:s Kappseglingsreglerna (2013-2016) samt dessa 
föreskrifter. När texter på olika språk är motstridiga gäller den svenskspråkiga 
texten. I Opti och Zoom8 –klasserna kan tävlingsnämnden utnämna en eller 
flera tävlingslotsar som får ge direktiv åt de kappseglande under tävlingens 
gång. 
 
Meddelanden till deltagare 
Meddelanden sätts upp på “anslagstavlan”, som finns på klubbhusets vägg. 
 
Ändringar i seglingsföreskrifterna 

Eventuella ändringar kan göras. 
 
Signaler på land 

Signaler på land ges vid flaggstången    

(AP över A = inga kappseglingar idag)      
 
Seglingsprogrammet 
Optiklassen seglar 1-4, de övriga klaserna seglar 1-4 seglingar varje 
tävlingsdag beroende på förhållanden. Varningssignal för följande klass ges 
genast efter föregående klass start. 
 
Klassflaggorna  

Om inget annat meddelas gäller följande. Förändringar meddelas på 
anslagstavlan före star: 
Klass    Signalflagga 

Laser 4.7, Laser Radial, Laser, E-jolle, Finnjolle   
 

Optimist, Zoom8    
 
 
Bana Om inget annat meddelas gäller följande;  “kryss-läns”-bana. 

Signalflagga 1:   Bana 1  Banan seglas ett varv    
Tas ner med klassflaggan vid start 
Om ingen signalflagga hissas seglas banan 1 (ett) varv. 

Signalflagga 2:     Bana 2 Banan seglas två varv   
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Tas ner med klassflaggan vid start 

Signalflagga 3:     Bana 3 Banan seglas tre varv     
Tas ner med klassflaggan vid start 
 
 
Märkena 
Märkena 1 och 2 är vita bojar. Start och mållinjen begränsas av en vit boj samt 
en blå flagga på tävlingsnämndens båt. Som märke kan även användas andra 
bojar än vita. 
 
Starten 

Kappseglingarna startas enligt regel 26. Varningssignalen ges 5 minuter före 
startsignalen.  

 
Båtar vars varningssignal inte har getts skall undvika startområdet. 
 
Målet 

Mållinjen befinner sig mellan en vit boj och en stång med blå flagga på tävlings-
nämndens båt. Ett annat tydligt märke än en vit boja kan även användas. 
 
Straff 

För Optiklassen ändras regel 44.2 så att 720° -svängen ersätts med en 360° -
sväng. 
 
Maximitid 
Maximitiden för samtliga klasser är 45 minuter. Målet stängs 10 minuter efter att 
första båten/klass har gått i mål. Båtar som inte gått i mål före utsatt tid tilldelas 
DNF i resultatlistan. 
 
Ansvar 
De tävlande deltar i kappseglingen på egen risk enligt regel 4. För juniorers del 
(barn under 18 år) är det barnets föräldrar som skall bedöma om juniorerna 
skall segla eller inte. 
 

Poängberäkning 

Lågpoängsystemet; etta = 1 poäng, tvåa = 2 poäng, trea = 3 poäng… 
 
Om det genomförs 4 starter får den sämsta räknas bort. 
 
Kajens Kanna delas in i vår-serie, höst-serie samt total-serie. För varje 
deltävling tilldelas båten poäng enligt lågpoängssystemet. Om båten inte 
deltagit i en deltävling skall den båten ges poäng som är en mera än totala 
antalet båtar i den deltävling var det deltagit flest båtar. 
 
I vår- samt höst-serien är båtens slutpoäng summan av poängen från alla 
deltävlingar förutom den sämsta. 
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I total-serien är båtens slutpoäng summan av poängen från alla deltävlingar 
förutom de två sämsta. 
  
 


