Sejladsbestemmelser

PANTAENIUS Trekosten 2-star
Søndag den 3. oktober 2021
Arrangør:

Horsens Sejlklub

Sejladsbestemmelser:

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl.
skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, DH 2021
samt nærværende sejladsbestemmelser. For deltagende både uden
gyldigt målerbrev fastsætter sejladskomiteen et måltal ud fra
retningslinjer angivet på www.websejler.dk. Sejladskomiteens
fastlæggelse af måltal kan ikke danne grundlag for protest. Der sejles
efter måltal GPH (generelt, vinduafhængigt måltal). Der arrangeres løb
for både med og uden spiler.

Signaler på land:

Signaler, der gives på land vil blive hejst i signalmasten ved
”millionærbroen”. 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:

Startprocedure:

Der sejles ”omvendt respit”. Det vil sige, at mindste båd (båd med
højeste måltal) starter først (ved startsignal kl. 10.00). De efterfølgende
både starter i henhold til udleveret startliste med respit for den valgte
bane. Første båd over målstregen vinder sejladsen.
Tid
5. min.:
4. min.:
1 min.:
0 min.:

Signal
Varselssignal
Klarsignal
Et-minut-signal
Startsignal

Flag
Banesignal
Signalflag P
Klarsignal ned

Der anvendes horn som lydsignal i startproceduren.
Ved for tidligt startende både sættes signalflag X. Både der ikke retter
en tyvstart, vil få tillagt 15 minutter til sejltiden.
Bane:

Signalflag A (lang bane – 21 sømil):
Start – Rød lystønde i Draget SB – Grøn lystønde ved Sælgrunden SB –
Rød lystønde i Draget SB – Grøn bøje ved Søndergrunden SB – Rød
lystønde i Draget BB – Grøn lystønde ved Sælgrunden SB - Mål
Signalflag B (kort bane – 15 sømil):
Start - Rød lystønde i Draget SB – Rød kost ved batterihagen (tokosten) SB – Rød lystønde i Draget BB – Grøn lystønde ved
Sælgrunden SB – Mål
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Tidsbegrænsning:

Både, der går i mål efter kl. 16.30 regnes for ikke-fuldførende.

Startlinie:

Mellem gult mærke på spuns på sydmolen i havneindsejlingen og blåt
flag på ”millionærbroen”.

Mållinien:

Mellem gult mærke på spuns på sydmolen i havneindsejlingen og blåt
flag på terrassen foran bestyrelseslokalet i klubhuset. Efter fuldførelse af
sejladsen skal der tages hensyn til endnu kapsejlende både.

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).

Præmier:

Der er præmier til følgende:
1. Første båd i mål
2. Anden båd i mål
3. Tredje båd i mål
4. Første båd med spiler i mål
5. Første båd uden spiler i mål
Hver båd kan kun vinde én af ovenstående præmier. Hvis en båd har
vundet én præmie, overgår præmien til den efterfølgende båd i
kategorien.
Der bliver desuden trukket lod om en hovedpræmie blandt alle
deltagende både. Det er en betingelse for tildeling af hovedpræmien, at
den udtrukne båd er repræsenteret med mindst én af de deltagende
besætningsmedlemmer ved præmieoverrækkelsen.
Præmieoverrækkelse og moleøl på terrassen ved klubhuset ca. 15
minutter efter måltagning af sidst fuldførte båd.

Bemanding:

Alle deltagende både skal være med 2-mandsbesætning.

Ansvarsfraskrivning:

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændigt på deres egen risiko (regel 4,
beslutning om at kapsejle). 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:

Tlf. 28 94 83 93

Dommer og stævneleder:

Knud Erik Feldt, 28948393, Morten Buhl, 50880087

Startpenge:

Startgebyr kr. 150,- betales ved tilmelding eller ved registrering søndag
morgen i klubhuset.

Tilmelding:

Via manage2sail.com eller på mail til fjerbaek@gmail.com med
oplysning om bådnavn og -type, sejlnummer samt mobilnummer og
mailadresse på skipper.
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