Sejladsbestemmelser for

Bymesterskab for Kølbåde
Søndag d. 8. oktober 2017
Arrangør:
Sejladsbestemmelser:

Horsens Sejlklub

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk
Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, DH 2017, samt nærværende
sejladsbestemmelser.

Regler:

Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves én strafrunde (360 graders
vending) indeholdende en stagvending og en bomning.

Signaler på land:

Signaler, der gives på land vil blive hejs i signalmasten ved sejlklubben.
Såfremt signalflag L er hejst på klubbens flagmast er der ændringer i
programmet eller anden information til sejlerne. Ændringer vil være opslået i
vindue i bureau.

Tidsplan:

Varslingssignal kl. 9.55. Første start kl. 10.00.
Der er planlagt 3 til 5 sejladser. Der startes ikke senere end kl. 15:00.

Startprocedure:

5. min.:
4. min.:
1 min.:
0 min.:

Varselssignal
Klarsignal
Et-minut-signal
Startsignal

Talstander – Banesignal
Signalflag P
Klarsignal ned
Talstander ned

Der anvendes horn som lydsignal i startproceduren.
Baneområde:

Op/ned bane jf. ”tirsdags-banekort”.
Talstander to
= 2 omgange
Talstander tre
= 3 omgange
Talstander fire
= 4 omgange

Mærker:

Orange / gule mærker.

Startlinje:

Mellem dommerskib og orange mærke.

Mållinje:

Samme som startlinje (mellem dommerskib og orange mærke).

Pointsystem:

Lavpoint-systemet, tillæg ”A”. Ingen fratræk ved 4 sejladser, ved 5 sejladser
kan dårligste placering trækkes fra.

Protester:

Seneste frist for indlevering af protest er 1 time efter afslutning af dagens
sejlads. Det er sejlernes pligt at undersøge om man er indblandet i protest
(se opslagstavlen).
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Præmier:

Til hver 5. startende (betalende) i hvert løb. Præmieoverrækkelse snarest
muligt efter sidste sejlads på jollepladsen (moleøl / sodavand samtidig med
præmieoverrækkelse).

Bemanding:

Fri - gælder også klasse-, entype og standardbåde. Enkeltmandssejlads er
dog ikke tilladt.

Redningsvest:

Alle ombord skal bære redningsvest mens der kapsejles.

Ansvarsfraskrivning: Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko (regel 4,
beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke
noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som
følge af eller før, under eller efter stævnet.
Forsikring:

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts
ansvarsforsikring.

Bureau:

Mongo - Åben mellem 8:45 til 9:15.

Dommer/baneleder: Erik Andersen / Knud Erik Feldt
Startpenge:

Startgebyr kr. 100 betales ved udlevering af sejladsbestemmelser søndag
morgen.
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