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Sejladsbestemmelser for 

HSH torsdagsaftenmatches  
Forår 2019 

 
 
Arrangør:  Horsens Sejlklub 
 
Sejlads- 
bestemmelser: Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk 

Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, DH 2019, samt nærværende 
sejladsbestemmelser. 

 
Starttidspunkter: Torsdag den 2., 9., 16. og 23. maj samt 6., 13., 20. og 27. juni. 

 
Varselssignal afgives kl. 18.25. 

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

0 min.:  Startsignal   Talstander 1 ned.  
. 
   Der anvendes horn som lydsignal i startproceduren.  
    
   Der sejles efter respit så de mindste både starter først og første båd over  
   linjen er vinder af dagens sejlads. Starttidspunkt for de enkelte deltagere  
   fremgår af udleveret startliste. 
 
Baneomsejling: I henhold til udleveret banekort. 
 
Tidsbegrænsning: 2½ time beregnet fra starttidspunktet på 1 sejlads. Mindst halvdelen af de 

startende både skal være i mål for at sejladsen er gældende. 
 
Startlinie: Mellem midterste røde rendeafmærkning og blåt flag på molen.  
 
Mållinien: Mellem gult mærke på spuns på sydmole og blåt flag på dommerstade ved 

klubhuset. Efter fuldførelse af sejladsen skal der tages hensyn til endnu 
kapsejlende både. 

 
Afkortning: Da der sejles på respit er det ikke muligt at afkorte sejladsen. 
    
Banemærker: Gule, runde mærker. 
 
For tidlig startende: For tidlig startende både tillægges 10. min. sejladstid, såfremt fejlen ikke 

rettes. 
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Pointsystem: Lavpoint-systemet, tillæg ”A”. Ved 5 eller 6 gennemførte sejladser kan 

enhver båd fraregne den dårligste placering. Ved 7 eller 8 gennemførte 
sejladser kan de to dårligste placeringer fraregnes efter RRS 89.3 og tillæg 
”A”. 

 
Protester: Seneste frist for indlevering af protest er ½ time efter afslutning af agens 

sejlads. Det er sejlernes pligt at undersøge om man er indblandet i protest 
(se opslagstavlen inden man forlader havnen). Protestbehandling foretages 
den efterfølgende torsdag eller efter nærmere aftale med juryen. 

 
Præmier: Til hver 5. startende (betalende). Der er præmier i følgende kategorier: 
 

· Overaltvinder 
· Både over 30 
· Både under 30 fod  
· Både med spiler 

 
Hver båd kan maksimalt vinde én præmie i hver serie. 

 
Der udleveres desuden en præmie til den deltager der har deltaget i flest 
sejladser (samlet set forår og efterår). Er der flere med samme antal 
sejladser, trækkes der lod. 

 
Præmieuddeling: Efter seriens sidste sejlads i klubhuset. 
 
Ændringer: Såfremt signalflag L er hejst på klubbens flagmast er der ændringer i 

programmet eller anden information til sejlerne.  
 
Bemanding: Fri - gælder også klasse-, entype og standardbåde. Enkeltmandssejlads er 

tilladt. 
 
Dommer:  Knud Erik Feldt. 
 
Bureau:  Tlf. 75 62 82 61 
 
Forplejning: Efter hver sejlads kan der købes sejlermenu i klubhuset. Du bedes tilmelde  

dig inden du sejler ud, telefonnummer til restaurant er 7562 1975.  
 

Betaling: Der skal ved tilmelding betales kr. 200,- pr. båd. Både der ikke har betalt 
startgebyr vil ikke blive taget i mål.    

 
Redningsvest: Alle ombord skal bære redningsveste når der kapsejles. Et brud på 

dette kan medføre diskvalifikation fra dagens sejladser. 


