
 

FAXE LADEPLADS SEJLKLUB 
                                                     

DS – DM 
IF – Båd 

14. – 15.  September 2018 (NB ! fredag og lørdag) 

 
INDBYDELSE 

 
 
Forkortelsen ”[DP]” i en regel i indbydelsen 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 Federation og 
Dansk Sejlunions forskrifter. 

1.2 Desuden gælder følgende regler: STATUTTER FOR DANMARKSMESTERSKABER I SEJLSPORT 

1.3 Reglerne er ændret således: 
● RRS 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, 

noteres ”ikke fuldført”. 
● RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af 

sejladsbestemmelserne. 
● RRS 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne grundlag 

for godtgørelse. 
● RRS A4 og A5 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, 

noteres ”ikke startet”. 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.  
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler. 
 

2 REKLAME 

 Både kan pålægges at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. [DP] 
 

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 

3.1 Stævnet er åbent for følgende både: Danske og udenlandske IF-både med gyldigt klassebevis, eller 
tilsvarende udstedt af en anerkendt myndighed under World Sailing. 

3.2 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsblanketten 
og sende den sammen med indskuddet til: nflandrup@gmail.com senest 01.07.2018 

3.3 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: at der pr. 01.07.2018 har tilmeldt sig det 
antal både, som skal til for at stævnet kan anerkendes som DS DM. 
 

4 INDSKUD 

4.1 Indskuddet udgør kr._2475,00 betales senest 01.07.2018, på_reg.nr 2343 konto 6284954635 
Dette dækker for besætningen på 3 personer: 
Torsdag 13.9 aftensmad en øl eller vand og kaffe. 
Fredag 14.9 Morgenmad, madpakke, frugt og vand. Mole øl eller vand. Fællesspisning: aftensmad 
med øl eller vand, kaffe. 
Lørdag 15.9 Morgenmad, madpakke, frugt vand. Mole øl eller vand 
Afslutningsmiddag: 3 retters menu, en øl eller vand. Præmier og priser. 
Alle deltagende både ligger gratis i Faxe Ladeplads Havn fra Torsdag 13.9 til og med Søndag 16.9 
 

5 TIDSPLAN 

5.1 Registrering:Torsdag 13.09 fra 16,00 til 20,00 samt fredag 14.09 fra 8.00 til 9.00 i bureauet 
 
Torsdag 13.9 
17.30 Skippermøde i Flsk klubhus. 
18.30 Start tune-up sejlads. 
 
Fredag 14.9 7.30 Morgenmad, smør selv madpakke, frugt og vand til dagen. 
Skippermøde 
10.00 Dagens sejladser. 



Efter sejladser mole øl mm. 
Fællesspisning – se ovenfor. 
Baren er åben 
 
Lørdag 15.09 
7.30 Morgenmad, smør selv madpakker, frugt og vand til dagen. 
Skippermøde. 
10.00 Dagens sejladser. 
Efter sejladser mole øl mm. Præmieoverrækkelse. 
Afslutningsmiddag – se ovenfor. 
Baren er åben 

5.2 Udstyrsinspektion og stævnemåling: Der kan forekomme stikprøvevis måling og kontrol af alle 
deltagende både før, under og efter sejladser. 

5.3 Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl.10.00 

5.4 På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 16.00 
 
Der planlægges hver dag 4 sejladser på hver ca. 1 time. Kapsejladskomiteen forbeholder sig ret til at 
afvikle færre eller flere sejladser samme dag for bedste afvikling af stævnet. Afvigelse af antallet eller 
sejladsernes varighed kan ikke danne grundlag godtgørelse eller protest. 
 
Såfremt stævnet ikke kan klassificeres som et DM efter sejladserne lørdag 15.9, kan 
kapsejladskommiteen vælge at afvikle en eller flere sejladser Søndag 16.9. Seneste tispunkt for 
varsel 13.00 
 

6 MÅLING 

6.1 Kopi af gyldigt målebrev eller klassebevis skal fremvises ved registrering. 
 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 
 

8 STED 

8.1 Stævnet gennemføres fra Faxe Ladeplads havn. 

8.2 Banen er beliggende i Faxe Bugt i umiddelbar nærhed af havnen. 
 

9 
 

BANERNE 
Der sejles på en op/ned bane 
 

10 Anvendes ikke 
 

11 POINTGIVNING 

11.1 4 sejladser er krævet for at udgøre en serie. 

11.2 (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 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 
af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 

 

12 LEDSAGEBÅDE 
Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd. 
 

13 PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på de anviste pladser. [DP] 
 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med 
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP] 
 

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 
Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter 
klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP] 
 

16 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale  og datasignaler, som ikke er 



tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. [DP] 
 

17 PRÆMIER 
Der uddeles følgende præmier: DS plaketter, DM vandrepræmie: Halvmodel. Lodtrækningspræmier 
til ikke præmietagere. Tillige overrækkes præmier for hver femte startende båd. 
 

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

19 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Bevis for gyldig 
forsikring skal fremvises senest ved registrering. 
 

20 YDERLIGERE INFORMATION 
Alle både skal være registreret i bureauet. Senest ved indskrivningen skal følgende fremvises: 
Gyldigt klassebevis. 
Bevis for medlemskab af sejlklub for samtlige sejlere. 
Forsikringsbevis. 
Låneerklæring, såfremt man sejler i en lånt båd. Liste med sejl og sejlknapsnumre afleveres senest 
inden starten på første sejlads. 
 
Ovenstående dokumentation modtages gerne forud for registrering på mail: nflandrup@gmail.com, 
hvor også yderligere information gives. 
 
 
Organiserende myndighed er: 
Faxe Ladeplads Sejlklub 
Strandvejen 5 
4654 Faxe Ladeplads. 
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