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Sejladsbestemmelser for 

PANTAENIUS 
Endelave Rundt  

Lørdag d. 25. august 2018 
 

 
Arrangør:  Horsens Sejlklub og Snaptun Sejlklub 
 
Regler: Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler (RRS) 2017 – 2020, DS og SKSF’s 

forskrifter, samt nærværende sejladsbestemmelser.   
Der sejles efter DH målereglen (GPH tider) for kølbåde og LYS-tal for 
flerskrogsbåde. 

 
Signaler på land: Signaler, der gives på land vil blive hejst i signalmasten ved Snaptun 

Sejlklub. Såfremt signalflag L er hejst på klubbens flagmast er der ændringer 
i programmet eller anden information til sejlerne. Ændringer vil være opslået 
i bureauet i Snaptun Sejlklub. 

 
Tidsplan: Skippermøde kl. 9.30 ved Snaptun Sejlklub 

Start kl. 10:00 (Varslingssignal kl. 09:55) Talstander 1 – løb 1. 
Start kl. 10:10 (Varslingssignal kl. 10:05) Talstander 2 – løb 2. 
Start kl. 10:20 (Varslingssignal kl. 10:15) Talstander 3 – løb 3 og 4.  
 
Tidsbegrænsning: 8 timer fra første start (dvs. seneste målgang kl. 18:00). 
 

Startprocedure: 5. min.: Varselssignal   Talstander  - Banesignal 
   4. min.: Klarsignal   Signalflag P 
   1 min.:  Et-minut-signal  Klarsignal ned 

0 min.:  Startsignal   Talstander ned  
    

Der anvendes horn som lydsignal i startproceduren. 
 
Startlinie: Mellem hvid kuglebøje ud for Snaptun Lystbådehavns runde mole og blåt 

flag på dommerstadet på den runde mole. 
 Vær opmærksom på grundt vand ca. 100 m. før startlinie. 
 
Mållinie: Mellem hvid kuglebøje ud for Snaptun Lystbådehavns runde mole og blåt 

flag på dommerstadet på den runde mole. 
   Vær opmærksom på grundt vand ca. 100 m. efter mållinie. 
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Banen:  Grønt flag - Endelave om styrbord: 
Start ud for Snaptun Lystbådehavn - Grøn bøje ved Søndergrunden BB - 
Nordkost ved Møllevingen SB - Nordkost ved Overgrunden SB - Endelave 
SB - Vestkost ved Møllegrunden SB - Grøn bøje ved Søndergrunden SB – 
Mål ud for Snaptun Lystbådehavn. 

 
Rødt flag - Endelave om bagbord: 
Start ud for Snaptun Lystbådehavn - Grøn bøje ved Søndergrunden BB - 
Vestkost ved Møllegrunden BB - Endelave BB - Nordkost ved Overgrunden 
BB - Nordkost ved Møllevingen BB - grøn bøje ved Søndergrunden SB – 
Mål ud for Snaptun Lystbådehavn. 
 
Distance 25 sømil. 
 

Protester: Protestskema skal indleveres i bureau i Snaptun Sejlklub senest 1 time efter 
egen målgang. Protestbehandling afholdes efter nærmere aftale med 
protestkomite og de implicerede både. 

 
Præmier: Til hver 5. startende (betalende) i hvert løb. Præmier overrækkes på 

Snaptun havn efter sejladsen. 
 
Bemanding: Fri - gælder også klasse-, entype og standardbåde. Enkeltmandssejlads er 

tilladt med forudgående aftale med arrangøren. 
 
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. 
 
Udgå af sejladsen: Hvis en båd vælger at udgå – skal det meddeles på telefon 28 94 83 93 
 
Bureau:  Tlf. 28 94 83 93 (Knud Erik Feldt) 
 
Arrangør:  Horsens Sejlklub, Knud Erik Feldt, 28948393, kefeldt@get2net.dk 
   Snaptun Sejlklub, Bo Christensen, 21458026, agnesogbo@gmail.com 
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