Funderar du på att börja kappsegla?
Det kan ibland verka komplicerat med alla regler som finns vid kappsegling, men det räcker i
praktiken med att lära sig ett fåtal regler för att göra bra ifrån sig. Låt inte eventuell
regelskräck avhålla dig från kappsegling.
Om du följer de sex regler och tips vi sammanställt nedan kommer du klara dig bra i de allra
flesta situationer som uppstår under en kappsegling. När dessa regler sitter och du märker
att dina medtävlare har ett övertag för att de kan fler regler, är det kanske dags att ge sig i
kast med övriga regler i regelboken.
Om det blir diskussion om någon situation på banan är det naturligtvis regelboken som
gäller, men oftast räcker reglerna nedan.
I illustrationerna nedan har grön båt har rätt till väg medan röd båt ska hålla undan.
1. Det åligger alla båtar att alltid undvika kontakt med andra båtar

2. När båtar möts har båt som seglar för styrbords halsar rätt till väg över båtar som

seglar för babords halsar.
•
•
•

Ropa till babordsbåten att du har rätt till väg (STYRBORD!).
Slå i god tid före styrbordsbåten, så att du kan slå färdigt utan att styrbordsbåten måste hålla
undan.
Gå bakom styrbordsbåten.

3. Läbåt har rätt till väg över lovartsbåt när läbåten har överlapp.
•

Läbåten får styra upp till rakt mot vinden och lovartsbåten måste hålla undan. Ropa att du
har rätt till väg (LOVART!).

4. Upphinnande båt är skyldig att hålla undan

5. Vid kryssrundning gäller dessutom
•
•

Undvik att slå inom 3 båtlängder från märket
Den som ligger med överlapp på insidan mot märket 3 båtlängder från märket har rätt till
plats vid märket. Ropa att du har rätt till plats (PLATS!).

6. Vid länsrundning gäller dessutom
•

Den som ligger med överlapp på insidan mot märket 3 båtlängder från märket har rätt till
plats vid märket oavsett bog. Ropa att du har rätt till plats (PLATS!).

Lycka till!
Hoppas vi ses på kappseglingsbanan.

