
 
 
 

Seglingsföreskrifter 

 

Bornholm Runt 2022 
 

Datum: Den 28 - 29 juli 2022 
 
Plats: Simrishamn 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: SRS lägst 0,750 
 
Arrangör: Simrishamns Segelsällskap 
 
 
2. Ändringar i seglingsföreskrifterna 
 
2.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på 

www.sailosterlen.se senast en timme före varningssignalen för den kappsegling de 
berör och klubbhusets anslagstavla. 

 
3. Signaler visade i land 
 
3.1 Signaler visas i land i signalmasten vid regattaexpeditionen i Seglarpaviljongen, 

Simrishamn. 
 
3.2 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i KSR Kappseglingssignaler med ”tidigast 

60 minuter”. 
 
4. Starten 
 
4.1 Varningssignal kl. 15.55.  
 
4.2 Startprocedur enligt KSR 26. 
 
4.3 Klassflagga D. 

 



4.4 För att uppmärksamma båtar på att ett startförfarande avses inledas inom kort visas 
den orange startlinjeflaggan med en ljudsignal minst fem minuter före 
varningssignalen. 
 

4.5 En båt som startar mer än 15 minuter efter startsignalen räknas som inte startande 
(DNS). Detta ändrar KSR 35, A4 och A5. 

 
5. Banan 
 
5.1 Kappseglingen genomförs på havet mellan Simrishamn och den danska ön Bornholm 

samt runt Bornholm. De märken som därutöver ska rundas är sjömärkena 
 Lysbojen Långagrund Q(3)W 10s pos. 55.540634, 14.493692  

Lysbojen Davids bank Q.W. 1s pos. 55.372313, 14.671319 
 
5.2 Banan, vars längd uppgår till omkring 100 M, anslås senast den 28 juli 2022 kl. 22.00. 

Banan kan ändras senast den 29 juli 2022 kl. 09.00. 
 
5.3 Startlinjen är mellan en stång med orange flagga på startfartyget och bansidan av 

startmärket, vilket utgörs av en stoja med en orange/gul flagga. 
 
5.5 Mållinjen är bansidan av de två röda inseglingsprickarna till Simrishamns hamn. 
 
5.6 En båt som inte går i mål före midnatt natten till den 31 juli 2022 ges utan 

förhandling resultat som om den inte har gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35, A4 
och A5. 

 
6. Rapporteringar 
 
6.1 Varje tävlande båt ska rapportera vid passage/rundning enligt följande. 
 
 Vid rundning av Bornholm om styrbord: 

▪ Hammerodde 
▪ Dueodde 
▪ Rønne 
▪ Lysbojen Långagrund 

 
 Vid rundning av Bornholm om babord: 

▪ Rønne 
▪ Dueodde 
▪ Hammerodde 
▪ Lysbojen Långagrund 

 
6.2 Rapportering sker via SMS till 0046738446032, varvid segelnummer, position och 

passertid anges. Glöm inte landsnumret! 
 
 

 



7. Protester och ansökningar om förhandling 
 
5.1 Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in till regattaexpeditionen inom 

protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2. 
 
7.2 Protesttiden är 60 minuter efter att den protesterande båten har gått i mål.  
 
7.3 Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30 minuter 

på klubbhusets anslagstavla. 
 
 
Datum: 2022-07-20 
 
 


