AFI Marine Two Star Race
Aarhus Sejlklub 11.-12. juni 2016
INDBYDELSE

(ver. 160130)

Emne
1)

Organisation:

1.1

Sejladsen organiseres af Århus Sejlklub

2)

Regler

2.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

2.2

Deltagerne sejler efter DH 2015 målereglen for kølbåde med anvendelse af Generel
sømiletid for cirkel bane (GPH).
Sejladsen er åben for alle kølbåde med lukket kahyt og med et GPH mål på mindre end
eller lig med en Nordisk Folkebåd.
Den sejlføring, man ønsker at anvende under sejladsen, skal fremgå af bådens gyldige
målerbrev.
Bådens endelige måltal skal være klar på www.websejler.dk (DS) senest
torsdag d. 02. juni kl. 16:00 for at kunne deltage.
De korrekte navne på besætningen skal fremgå af tilmeldingen og eventuelle
rettelser skal være udført senest torsdag d. 2. juni kl. 16:00 for at kunne
deltage.
Besætningen på hver båd skal være to personer.
Det er tilladt at anvende selvstyrer.

2.3

Reglerne er ændret - se nærmere i sejladsbestemmelserne. Specielt bemærkes det:
Indledningen til Del4 ændres, så redningsvest eller svømmevest altid skal bæres, mens
båden kapsejler.

3)

Registrering

3.1

Registrering foregår i Århus Sejlklubs klubhus fredag den 10. juni kl. 18:30 – 20 og
lørdag d. 11. juni fra kl. 7:00.
Der er skipper- og informationsmøde lørdag kl. 7:45.
Hvis vejret er med os, kan der foran klubhuset købes grill pølser og fadøl fredag aften
før sejladsen og tilsvarende søndag eftersejladsen.

4)

Start

4.1

Lørdag: Start ud for Århus Lystbådehavn. Start med omvendt respit, så båden med det
højeste sømiletid starter først.
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Søndag: Start ud for Ballen havn. Antallet af starter søndag afhænger af
deltagerantallet.
Endelig startrækkefølge og antal starter fremgår af deltagerlisten, der udleveres ved
registreringen.
Der vil blive kommunikeret fra sejladsledelsen til deltagerne gennem VHF kanal 72 ved
individuel tilbagekaldelse.

5)

Banen

5.1

Der sejles rundt om Samsø. Præcis bane og omsejlingsretning fremgår af
sejladsbestemmelserne og oplyses på skippermødet.
Lørdag: Etape 1 fra Århus til Ballen på Samsø. Længde ca. 30 - 34 sømil
Søndag: Etape 2 fra Ballen og retur til Århus. Længde ca. 30 - 34 sømil.
Ved ugunstige vindforhold, vil det være muligt at afkorte banen ved Vejrø.

6)

Tidsplan

6.1

Lørdag 11/6:

Aarhus – Ballen

6.2

Søndag 12/6:

Ballen - Aarhus

7)

Start- og mållinje, samt mærker

7.1

Se sejladsbestemmelserne

8)

Reklame

8.1

Reklamering er begrænset til kategori A iht. ISAF. Regulation 20

9)

Resultatberegning

9.1

Sejladsen består af to etaper.
Ved beregning af den samlede placering sammenlægges de korrigerede sejltider for de
to etaper.

10)

Præmier

10.1

Der uddeles præmier for hver 5 tilmeldte båd i hvert løb samlet for begge dage.
Der uddeles yderligere en samlet overalt vandrepokal i sølv fra 1886.

11)

Tilmelding

11.1

Tilmelding foretages på hjemmesiden: https://aarhussejlklub.nemtilmeld.dk/20, hvor
yderligere oplysninger vil fremgå.
Pris for sejladsen inkl. Nummerskilt, havneplads i Ballen og festmiddag for
besætningen på Dokken i Ballen kr. 1.000,-.
I tilfælde af, at nummerskiltet ikke returneres, vil båden blive krævet et gebyr på
kr.300,-
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12)

Festmiddag i Ballen

12.1

Tilmeldingen inkluderer festmiddag på Dokken i Ballen lørdag aften for begge
besætningsmedlemmer.
Desuden er der chance for en moleøl lørdag eftermiddag, hvis vejret og bådenes
ankomst tillader det.

13)

Målekontrol

13.1

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med målerbrev
eller sejladsbestemmelser.

14)

Sikkerhed

14.1

Deltagerne indskærpes at tage sejladsens distance, farvandets karakter og den
begrænsede besætning i betragtning, ved vurdering af bådens sødygtighed og
sikkerhedsudstyr m.v. Det kræves ikke, men anbefales at medbringe:
· både VHF og mobiltelefon
· to livliner
· nødblus – ej udløbne
· anker

15)

Ansvarsfraskrivning

15.1

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.

16)

Forsikring

16.1

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med
en minimumsdækning på DKK. 10.000.000- eller tilsvarende i anden valuta.

17)

Yderligere information

17.1
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