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1. Regler  

1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og 

Dansk Sejlunions forskrifter.  

1.2 Desuden gælder følgende regler: DS’ statutter for Danmarksmesterskaber: 

http://sejlsport.dk/kapsejlads/regler/mesterskabs-statutter 

1.3 Stævnet er DM for Skiff jollerne 49er, 49erFX og 29er. Ved tilstrækkelig tilmeldte både, vil 

det blive regnet som officielt DM. 

1.4 Stævnet er åbent for alle nationaliteter. Officiel Danmarksmester kan man kun blive ved 

opfyldelse af pkt 1.4.1 i DS’ statutter for Danmarksmesterskaber. 

1.5 Reglerne er ændret således (Sejladsbestemmelserne vil være gældende):  

1.5.1 Regel 33 ændres således, at det ved mærkeflytning er tilstrækkelig signalering at 

vise signalflag C og afgive gentagne lydsignaler.  

1.5.2 Regel 35 ændres således, at både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter 

første båd, noteres ”ikke fuldført”.  

1.5.3 Regel 44.1 og 44.2 ændres så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.  

1.5.4 Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter 

startsignalet, noteres ”ikke startet”.  

1.5.5 De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 

1.5.6 Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler 
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2. Deltagelse og tilmelding  

2.1 Stævnet er åbent for følgende bådklasser: 49er, 49erFX og 29er. 

2.2 Tilmelding sker via NemTilmeld på: 

https://aarhussejlklub.nemtilmeld.dk/31/ 

2.3 Tilmelding er først endelig når indskud er overført er betalt via NemTilmeld.  

 

3. Indskud  

3.1 Deltagelse: kr. 500,00 pr båd 

 

4. Tidsplan  

4.1 Tilmeldingsfrist: 4. september 2016 

4.2 Registrering: I bureauet. Åbningstider: 

4.2.1 Fredag 17:00 – 21:00 

4.2.2 Lørdag 08:00 og indtil første varselssignal.  

4.3 Sejladsplan: Der tilstræbes så mange sejladser som muligt for alle klasser.  

4.4 Første start: 

4.4.1 Lørdag: Varselssignal for første sejlads: Kl. 11.00 

4.4.2 Søndag: Varselssignal for første sejlads: Kl. 10.00 

4.5 Varselssignal for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet så hurtigt som muligt.  

4.6 Seneste start: 

4.6.1 Lørdag startes der dog ikke efter kl. 16.00 

4.6.2 Søndag ikke efter kl. 15.00  

 

5. Sejladsbestemmelser  

Sejladsbestemmelser udleveres ved registreringen.  

 

6. Sted  

6.1 Stævnet gennemføres fra Aarhus Sejlklub, Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C.  

6.2 Banerne udlægges i farvandet ud for Aarhus Lystbådehavn.  

 

7. Baner 

Antal baner og formater oplyses sammen med sejladsbestemmelserne. Flere klasser kan blive 

samlet på samme bane og der tilstræbes et simpelt baneformat. 

 

8. Strafsystemer  

Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves en strafomgang indeholdende en stagvending 

og en bomning.  
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9. Pointgivning 

9.1 3 sejladser er krævet for at udgøre en serie.  

9.2 Fratræk 

a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads.  

b) Hvis der gennemføres fra 5 til 7 sejladser, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.  

c) Hvis 8 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.  

 

10. Ledsagebåde  

Alle ledsagerbåde forventes at indgå i sikkerhedsberedskabet. Sejladsbestemmelserne kan 

indeholde yderligere retningslinjer for ledsagebåde. 

 

11. Radiokommunikation  

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er 

tilgængelige for alle både. Denne restriktion omfatter også mobiltelefoner.  

 

12. Præmier 

Der er præmier til de 3 første både i hver klasse 

 

13. Ansvarsfraskrivning  

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se 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.  

 

14. Forsikring 

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

påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både. 

 

15. Registrering  

15.1 Alle både skal være registreret i bureauet, som befinder sig i Jollehuset inden første 

varselssignal. 

15.2 Der kan gives undtagelse herfra, under forudsætning at kapsejladskomiteen godkender en 

senere registrering. 
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16. Festmiddag lørdag (Ikke en del af indbydelsen) 

Der vil blive afholdt festmiddag lørdag aften. Kræver særskilt tilmelding. 

 

17. Forplejning (Ikke en del af indbydelsen) 

17.1 Festmiddag lørdag aften: 100,00 pr deltager 

17.2 Camping på havnen: 200,00 pr. enhed for weekenden 

17.3 Der bliver serveret molemad lørdag og søndag efter endt sejlads (inkluderet i 

tilmeldingsgebyr) 

 

 

 

Vel mødt! 

Stævneleder: Kenneth Meier-Andersen, mail kenneth@meier-andersen.dk, tlf: +45 2335 8377 

Baneleder: Martin Frislev, mail: martin@baneleder.dk 

mailto:kenneth@meier-andersen.dk
mailto:martin@baneleder.dk

