PANTAENIUS CUP 2019
Kongelig Dansk Yachtklub
Rungsted Havn, Denmark
28-29 september 2019

Notice of Race

Det er en fornøjelse for PANTAENIUS Yacht Insurance og KDY endnu engang at
invitere til Pantaenius Cup for DH og ORCi både ud for Rungsted Havn.
Sejladsen, der en reinkarnation af den oprindelige Big Boat sejlads som lå i
oktober, vil byde på rigtig god kapsejlads og masser af sociale aktiviteter på land
efter sejladsen. Og første præmien med at den vindende skipper opvejes i vin,
giver vi naturligvis ikke slip på.
Udover at have flyttet sejladsen til et tidspunkt med noget mere lys over døgnet,
har vi også åbnet op for deltagelse af DH både op til GPH 700. Der vil - lidt
afhængig af tilmeldingen - blive sejlet op/ned baner på 2 adskilte baner, og sejlads
komiteen kan indlægge en kort distance med mange mærkerundinger, hvis
forholdene tillader det.
Deltagere der skal deltage i den efterfølgende weekends Stelton Cup kan ligge
gratis in Rungsted Havn fra 26 september til 5 oktober.
Vi ser frem til at byde velkommen til rigtigt mange besætninger i weekenden 2829 september.

Program

Fredag 27/9:

Registrering i race office:
17.00 – 20.00
Velkomst øl:
18.00

Lørdag 28/9

Varsels signal
08:55
Regatta middag i Klubhuset
19:00 -

Søndag 29/9:

Varsels signal
08:55

Præmie overrækkelse så hurtigt som muligt
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Regler
Sejladsen er underlagt “reglerne” som defineret i Racing Rules of Sailing RRS.
Nordic Sailing Federation og dansk Sejlunion regler er indarbejdet i Sejlads Instruktionen.
Derudover vil følgende regler finde anvendelse:
Danish Handicap DH-2017 regler skal gælde for både som sejler DH. ORC skal gælde for bade
som bruger ORCi rating. Der vil ikke være begrænsninger på besætnings størrelse og vægt.
Yderligere vil fremgå af Sejlads Instruktionen
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Deltagelse og tilmelding
Sejladsen er for både med et gyldigt Klasse, DH eller ORCi certifikat. Det er hensigten, at
sammensætte harmoniske felter med stort set samme potentiale eller klassebåde, hvis der er
deltagere nok i en klasse for at skabe så spændende sejladser som muligt. Der kræves minimum
10 deltagere i en klasse for at klassen kan få sit eget løb. For DH bådenes vedkommende skal
tilmeldte både have et DH GPH mål på ikke over 700.
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Deltager gebyr.
Deltager gebyret er 600,- DKK hvis tilmelding er modtaget før 15 septembert. Tilmelding efter 15
september vil blive tillagt et gebyr på 200,- DKK.
Deltagergebyret dække havneplads, kapsejlads, moløl og lidt at spise efter sejladsen
Regatta Middagen lørdag aften koster 250,- pr person. Det dækker en 2 retters menu med øl og vin til
maden. Efterfølgende åbnes baren.
For at køkkenet kan planlægge skal alle tilmeldinger til middagen være KDY i hænde senest 15 september.
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Tilmelding
Tilmelding åbnes omkring 1 marts 2019 og er åben frem til 22 september 2019.
Registrering i race office: Nordlige del af klubhuset:
Fredag 27/9: 17.00 – 20.00
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Tidsplan
Varselssignal for dagens 1 sejlads:
Lørdag 28/9 2019 08.55.
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Op til 5 sejladser planlægges på en op/ned bane.
Sejlads komiteen kan afvikle en kort distance sejlads denne dag.
Søndag 29/9 2019 08.55.
Op til 4 sejladser planlægges på en op/ned bane.
Søndag vil der ikke blive afgivet varsels signal senere end 15.00
5.2

Regatta middagen som er åben for alle vil starte kl 19.00 med en velkomstdrink på terassen i
klubhuset. Derefter 2 retters menu med øl og vin. Hvis der er tilstrækkeligt tilmeldte vil der
blive musik og underholdning. Så inviter koner, kærester, venner og bekendte.
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Sejladsinstruktion
Sejladsinstruktionen vil blive lagt på nettet en uge inden sejladsen og blive uddelt ved
registrering sammen med startlister.
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Sejlads område
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Scoring
1 sejlads er nødvendig for at gennemføre en serie.
(a)Når mindre en fem sejladser er gennemført (en eventuelt distance tæller 2) tæller samtlige
sejladser.
(b)Når mere end 5 sejladser er gennemført kan en båd fratrække sin dårligste sejlads. For
distance sejladsen kun den “halve” score
Præmier
Der vil være præmier til hver 5 startende båd i hvert løb.
En konkurrence på land mellem løbsvinderne afgør vinderen af Pantaenius Cup.
.
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Sejlads organisering.
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Sejladsen afvikles af KDY, Rungsted Havn
For yderligere information kontakt KDY – kdy@kdy.dk
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Appendix A

Course configuration

Start – 1 – 2 – 3s/3b – 1 – 2 – Finish
Mark 1 and 2 shall be rounded to port.
Mark 3s/3b is a gate. If only one of the marks (3s or 3b) is laid this mark
shall be rounded to port.
1

2

3s

3b

Finish
Start

See the actual Sailing Instruction for mark colours and so on.
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