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Flagliste for Silkeborg Sejlklub 
Startprocedure 

  

Før 1. start Lydsignal

Ingen.  
Bane F

  
Styrbords 
bane

  
Bagbords 
bane

  
Bane B

5 min. før start:  Varselssignal Lydsignal

Talstander for pågældende start sættes. 
Ved F-bane kan også sættes talstander 3-9 for antal rundinger af top/
bundmærke

 

1 skud.  
Banesystem C 
(Hellerup)

  
1. start

  
2. start

4 min. før start:  Klarsignal. Et af nedenstående sættes Lydsignal

1 skud.
  

I: Regel 30.1
  
Regel 30.3

  
P

1 min. før start Lydsignal

Klarsignal nedhales. 1 skud.

START Lydsignal

Varselssignal nedhales. 1 skud.
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Tyvstart 

  

Baneændring 

  

Individuel tilbagekaldelse Lydsignal

Flag X sættes.
Langt 
hornsignal.

 

Generel tilbagekaldelse Lydsignal

1. lighedsstander sættes. 2 skud.
 

Afkortning af bane Lydsignal

Flag S sættes ved et rundingsmærke eller målmærke. 
Fuldfør mellem det nærliggende mærke og dette flag. 2 skud.

 

Flytning af mærke Lydsignal

Flag C sættes ved mærket inden det flyttede mærke. 
Positionen af næste mærke er ændret.

Gentagne 
lydsignaler.
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Diverse 

  

Forsvundet mærke Lydsignal

Flag M sættes på følgebåd, når denne er på plads, hvor 
mærket skulle være. 
Erstatter forsvundet mærke.

Gentagne 
lydsignaler.

 

Fortsat sejlads Lydsignal

Flag T sættes på måltagningsbåd. 
Næste sejlads startes umiddelbart efter afslutning af denne 
sejlads.

Ingen.
 

Redningsvest påbudt Lydsignal

Flag Y sættes inden startproceduren. 
Alle skal bære personligt opdriftmiddel.. 1 skud.

 

Måltagningsbåden er på plads Lydsignal

Blåt flag angiver, at måltagningsbåden er i position ved 
mållinien. Ingen.
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Udsættelse 

  

Opgivelse 

Kapsejladser er udsat Lydsignal

Kapsejladser, der ikke er startet, er udsat. 
Nedhales med 1 skud, 1 minut før varsels- eller andet 
signal.

2 skud.
 

Kapsejladser er udsat Lydsignal

Kapsejladser, der ikke er startet, er udsat. 
Næste signaler gives på land. 2 skud.

 

 

Kapsejladser er udsat Lydsignal

Kapsejladser, der ikke er startet, er udsat. 
Der bliver ikke flere kapsejladser i dag. 2 skud.
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En trykt og lidt anderledes  udgave af flagsignalerne kan købes af kapsejladsudvalget for 
Kr. 10,00. 
Alternativt, kan man selv udprinte denne side. 

Alle kapsejladser er opgivet Lydsignal

Alle kapsejladser er opgivet. 
Sejl tilbage til startområdet.. 3 skud.

 

Alle kapsejladser er opgivet Lydsignal

Alle kapsejladser er opgivet. 
De næste signaler gives på land. 3 skud.

  

 

Alle kapsejladser er opgivet Lydsignal

Alle kapsejladser er opgivet. 
Der bliver ikke flere kapsejladser i dag. 3 skud.

  

 

Startrækkefølge: 
Øverste kugle starter altid først

  
 
1. start 
lystalsbåde.

  
 
2. start 
lystalsbåde.

  
 
H-både.
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Webmaster påtager sig ikke ansvar for fejl på siden.
  


