Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalget
Kapsejladser 2022
27. april – 22. juni og 3. august – 21. september og 8. Oktober.
NoR - INDBYDELSE
[NP] i begyndelsen af en sætning i Indbydelsen(NoR) eller Sejladsbestemmelsen (SI) betyder at en båd ikke
kan protestereover at en anden båd bryder denne regel Forkortelsen ”[DP]” i en regel i Indbydelsen(NoR)
eller Sejladsbestemmelsen (SI) betyder, at straffen for brud på reglen efter protestkomitéens skøn kan være
mildere end diskvalifikation.

1

REGLER
1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations og
Dansk Sejlunions forskrifter. Samt DS gældende Covid-19 restriktioner

1.2

[NP] Desuden gælder følgende regler: Vindgrænse for start er max 12 m/s Se SI pkt. 9.2

1.3

Reglerne er ændret således:
● RRS 33 ændres, så det ved mærkeflytning er tilstrækkelig signalering at vise signalflag C og
afgive gentagne lydsignaler.
● RRS 35, A4, A5.1 og A10 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første
båd, noteres ”DNF” (Did Not Finish).
● RRS 44.1 ændres, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf
● RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af NoR og SI.
● RRS 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne grundlag for
godtgørelse.
● RRS A4 og A5.1 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres
”DNS” (Did Not Start)

2

SEJLADSBESTEMMELSER
2.1

Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige fra den 10/4-2021 på
https://kerteminde-sejlklub.dk/aftensejlads/klassebaade/

3

KOMMUNIKATION
3.1
3.2

4

Den officielle opslagstavle er placeret på Kerteminde Sejlklubs (KS) hjemmeside.
Kapsejladskomiteen (RC) vil benytte VHF-radio til information til deltagerne. Det anbefales derfor at
medbringe en VHF-radio.

DELTAGELSE OG TILMELDING
4.1

Stævnet er åbent for klassebåde i KS. Minimum 5 klassebåde skal stille til start i hver klasseløb.

4.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes stævnet via KS hjemmeside fra april.
Indskuddet betales via hjemmesiden. Tilmeldingsfristen udløber før 1. varselsignal.

4.3

For at være tilmeldt et stævne, må en båd have gennemført alle krav i tilmeldingen og have betalt
alle indskud.

4.4

Senere tilmeldinger og betaling accepteres. For afviklede sejladser tildeles ”DNC”
For start inden sommerferie betales fuld pris.
Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Rorsmand/Skipper/Ejer skal være medlem af KS.
Kapsejladskomiteen kan efter individuel vurdering tillade både, hvis skipper er medlem af anden
sejlklub, at deltage i enkelte sejladser uden at deltage i hele serien.
Den organiserende myndighed vil afvise alle tilmeldinger af deltagere fra Rusland (RUS) og
Hviderusland (Belarus – BLR).

4.5

4.6

5

INDSKUD
5.1

6

Indskuddet udgør for Folkebåde kr. 750,-. Tilmelding efter sommerferien betales kr. 400,-

REKLAME
6.1

[DP] Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.
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TIDSPLAN
7.1

7.3

7.4
7.5

7.6

8

Der sejles hver onsdag aften i flere perioder d. 27. april til og med d. 22. juni samt 3. august til 21.
september 2022. Der afvikles ikke sejladser i ugerne 26 – 30.
Desuden KS Klubmesterskab den 9. oktober. Se bilag 1
Varselssignal for 1. start afgives om foråret kl. 18:45, om efteråret kl. 17:55. Hvis baneledelsen
vurderer at alle både er klar, kan der afgives signal tidligere. Såfremt der vælges at starte flere
sejladser, vil næste starts varselsignal, blive afgivet umiddelbart efter at sidste båd er taget i mål.
Der vil kunne afvikles træningssejladser med forskelligt indhold tilpasset forespørgsler og ønsker til
Kapsejladskomiteen. Start på øvelser er kl 18:00 om foråret og kl 17:30 om efteråret.
Sejladserne er sammensat af 4 serier, samt en samlet serie hvori slutplaceringen i hver serie indgår.
Serierne fremgår af bilag 1. Kun fuldførte sejladser tæller med i seriens resultat. Det tilstræbes at
afvikle 2 sejladser på hver sejlaften og frit antal på hele sejldage.
Såfremt gældende DS Covid-19 restriktioner kræver det, kan der forekomme yderligere ændringer til
antal både, antal besætnings medlemmer, samt start tidspunkter.

UDSTYRSINSPEKTION
8.1
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Gyldigt klassebevis skal kunne dokumenteres ved registrering.

STED
9.1
9.2
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Stævner gennemføres fra Kerteminde Marina.
Banerne er beliggende øst for Kerteminde Marina på Kerteminde bugt.

BANERNE
Nordisk Folkebåd sejler op-ned bane med offset-mærke ved topmærke og ”gate” som bundmærke.
Kapsejladskomiteen kan vælge om der sejles på KS’s faste baner eller udlagt bane, se SI bilag C.
Når der anvendes en ”gate”, skal bådene sejle mellem gate-mærkerne i retning fra det foregående
mærke og runde ét af gate-mærkerne.
Hvis offsetmærke og eller gatemærke ikke er udlagt eller mangler, rundes mærker om bagbord.

STRAFSYSTEMER
To-runders straffen angivet i RRS 44.1 erstattes af en en-rundes straf.
Tillæg P - Som foreskrevet i Tillæg P, kan protestkomitéen, kapsejladskomiteen eller dommer straffe
en båd, som har overtrådt regel 42, uden afhøring.
Tillæg T er i kraft.

POINTGIVNING
En båds pointsum udregnes som summen af opnåede point i hver enkelt serie fratrukket de dårligste
resultater svarende til 1 dags sejlads efter følgende regel:
a) Hvis 2 dages sejlads eller mindre i en serie er der ingen fratrækkere.
b) Hvis mere end 2 dages sejlads i en serie er fratrækkere lig med antallet for 1 dags sejlads,
hvor der har været gennemført flest sejladser i serien.
Dette gælder ikke klubmesterskab. Dette ændrer RRS A2

LEDSAGEBÅDE
Både, tilhørende holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde 50 meters afstand til
kapsejlende både.

DOMMERGERNING
[NP] Deltagerne kan blive pålagt at stille kvalificeret mandskab til rådighed for kapsejladskomiteen,
dette vil ske ved lodtrækning eller deltagerne kan melde sig frivilligt.
[NP] Deltagere som stiller mandskab til rådighed, og af denne grund ikke selv har mulighed for at
deltage i sejladsen(erne), vil få tildelt point svarende til 1. plads (RDG). En deltager som stiller
mandskab til rådighed mere end en sejladsdag, vil modtage godtgørelse (RDG) efter
kapsejladskomiteens skøn.
Deltagerne må gerne bytte internt – men det skal meddeles kapsejladskomiteen. Kvalificeret
mandskab opfattes som en skipper eller en af de normale gaster fra et af de deltagende fartøjer.
Pkt. 14. kan ikke gøres til genstand for protest.

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING - IAB
DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER - IAB
DATABESKYTTELSE
KS regler er gældende

ANSVARSFRASKRIVNING
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Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, 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.

SIKKERHED
RRS 40.1 gælder fra båden forlader land og indtil den returnerer til land: Alle deltagere skal være
iført personligt opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller
personligt udstyr. Våddragter og tørdragter anses ikke for personlige opdriftsmidler

FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en
minimumsdækning på 5.000.000 DKK pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta.
Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både

PRÆMIER
Umiddelbart efter afslutning af hver aftens sejlads uddeles præmie til den båd/besætning, som efter
Kapsejladskomiteen vurdering har gjort sig særligt bemærket under sejladserne. Det kan være en
særlig god indsats/placering, en manøvre på banen, særlig udvist Sportsman Ship eller anden
iøjnefaldende adfærd.
Der uddeles præmier for hver 4. tilmeldte båd i hvert løb. Præmierne uddeles i forbindelse med
afslutning af hver serie.
Kåring af klubmestre finder sted ved den årlige afslutningsfest.
Der uddeles vandrerpræmie til bedst placerede Folkebåd.

YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås hos formanden for klassebådsudvalget samt stævneleder.
Stævneleder: Henrik Møhl +45 26 84 78 60 henrik@mohl.family
Baneleder: NRO Bjørn Stephensen +45 40 68 12 21 maule282@gmail.com
Protestkomité: Bjørn Stephensen, Morten Grove m. fl.
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Bilag 1.

Plan for gennemførelse af serier og KS Klubmesterskab 2022

Fru Lund Cup
27. april
04. maj
11. maj
18. maj
25. maj

Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Præmieoverrækkelse efter middagen

SuperBrugsen Cup
01. juni
08. juni
15. juni
22. juni

Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Træning fra kl. 18.00 1. Varselssignal 18.45
Præmieoverrækkelse efter middagen

03. august
10. august
17. august
24. august

Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Præmieoverrækkelse efter middagen

31. august
07. september
14. september
21. september

Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Træning fra kl. 17.30 1. Varselssignal 17.55
Præmieoverrækkelse efter middagen

Halberg Cup

Fayard Cup

Solita Cup
Rangliste serie sammensat af placeringspoint fra hver enkelt af
de fire ligeværdige aftensejlads serier.
Præmieoverrækkelse efter sidste aftensejlads.

Klubmesterskab
08. oktober
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1. Varselssignal 09.55 med så mange sejladser som
muligt/rimeligt.
Præmieoverrækkelse under den efterfølgende middag.
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