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INDBYDELSE 

 
1 REGLER 
1.1 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler  

1.2 Desuden gælder følgende:  

 Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter. 

 Dansk Sejlunions ”Statutter for Danmarksmesterskaber”, klasseregler for IF-både 
og klasseregler for Int. 806. 

 Sejladser vil ikke blive startet ved vindhastigheder under 2 m/s eller over 12 m/s. 
Der kan ikke protesteres eller søges godtgørelse vedrørende dette. Yderligere 
information og detaljer vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 

 For IF’er gælder, at bådene skal sejles af to eller tre personer, som er de samme i 
alle sejladser. 

 For Int. 806 gælder, at bådene skal sejles af tre personer, som er de samme i alle 
sejladser, og bådene må deltage i mesterskabet uden hynder.  

 
1.3 Reglerne er ændret således: 

 Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både, der ikke fuldfører inden for 20 
minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført” (DNF). 

 Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y 
er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles. 

 Regel 60.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om 
godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. 

 Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen 
blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle. 

 Regel 62.1 ændres således, at nogle handlinger af kapsejladskomiteen ikke kan 
danne grundlag for anmodning om godtgørelse.  

 Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på 
stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. 

 Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end 4 minutter efter 
startsignalet, noteres ”ikke startet” (DNS). 

 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 

  
2 REKLAME 
 Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 

 
3 DELTAGELSE OG TILMELDING 
3.1 Stævnet er åbent for danske og udenlandske IF-både med med gyldigt 

klassebevis/målebrev og for Int. 806 med gyldigt klassebevis/målebrev. For udenlandske 
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både uden klassebesvis gælder DS statutter for Danmarksmesterskaber regel 1.4.5. 
 

3.2 For at kunne deltage gælder ydermere følgende: 

 For IF-både: Ejer eller mindst en af besætningen skal være medlem af IF-klubben.  

 For Int. 806: Ejer eller rorsmand skal være medlem af Int. 806-klubben. 

 Alle deltagere skal være medlem af en sejlklub, som er tilsluttet en national 
myndighed under World Sailing. 

 Såfremt bådens ejer ikke indgår i besætningen, skal der ved registrering afleveres 
en låneerklæring (http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-
kontor/bureau). 

 
3.3 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes via ”Manage2Sail” - 
https://www.manage2sail.com/da-DK  

  
 INDSKUD 
4.1 Indskuddet udgør kr. 1.800,- og skal indbetales snarest muligt efter tilmelding er 

foretaget og ikke senere end mandag den 27. juli 2020. Indskuddet indbetales på Dragør 
Sejlklubs konto i Sparekassen Sjælland - Reg. nr. 0586, kontonr. 0000108330 
Anfør bådens type og sejlnummer ved indbetalingen. 
 
Indskud dækker evt. brug af kran, havneplads fra onsdag den 19. til og med søndag den 
23. august, evt. trailerparkering, morgenmad, smør-selv-madpakke samt moleøl og 
snacks efter dagens sejladser for 3 personer pr. båd på de tre stævnedage.  

  
5 TIDSPLAN 
5.1 Registrering af både og besætning skal ske i bureauet onsdag den 19. august kl. 17.00 - 

20.00 eller torsdag den 20. august kl. 08.00 - 09.30. Registrering af både, der kun sejler 
fredag og lørdag kan tillige ske torsdag den 20. august 17.00 - 18.00. Bureauet er på 1. 
sal i Dragør Sejlklub, Strandlinien 1B, 2791 Dragør.  

5.2 Dato Varselssignal Antal planlagte sejladser  
 Torsdag den 20. august Kl. 10.55 1-2 tune-up sejladser 
 Fredag den 21. august Kl. 09.55 3-4 

 Lørdag den 22. august Kl. 09.55 3-4 
  

5.3 
 
Kapsejladskomiteen har af hensyn til den bedst mulige afvikling af stævnet ret til at 
gennemføre såvel færre som flere sejladser samme dag. 
 

5.4 På stævnets sidste dag (lørdag) vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 
15.00. 

 
6 
6.1 
 
6.2 

 
MÅLING OG KONTROL 
Gyldigt klassebevis/målebrev skal dokumenteres ved registrering (se pkt. 3.1). 
 
a) Ved registrering skal hver deltagende båd aflevere en liste med numre på sejlknapper 

http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor/bureau
http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor/bureau
https://www.manage2sail.com/da-DK
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6.3 
 
 
 
6.4 
 
 
6.5 

i de sejl der benyttes under stævnet.  
b) udenlandske sejl, som ikke har sejlknap, skal være forsynet med sejlmagers mærkat, 
som viser, at sejlet er målt, eller det skal på anden måde dokumenteres, at sejlet 
overholder klassens måleregler. 
Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med bådens klassebevis. Eventuelle 
dispentationsansøgninger vedrørende dette punkt skal indleveres skriftligt i bureauet ved 
registrering. 
 
Låneerklæring skal afleveres ved registrering, såfremt ejer anført i klassebevis/målebrev 
ikke er om bord under sejladserne. 
 
Kontrol af kapsejladskondition i henhold til stævnets regler kan forekomme. 
 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige via ”Manage2Sail” - 
https://www.manage2sail.com/da-DK senest torsdag den 13. august 2020. 
Sejladsbestemmelser og eventuelle tillæg opsættes på stævnets officielle opslagstavle. 
 

8 STED 
8.1 Stævnet gennemføres fra Dragør Gammel Havn.  

 
Bureau samt stævnets aktiviteter på land vil være henlagt til Dragør Sejlklub. 

8.2 Sejladsområdet er beliggende øst for Drogden Sejlrende ud for Dragør og syd for 
Peberholm. 

https://www.manage2sail.com/da-DK
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Sejltid fra Dragør Havn til sejladsområdet vil være ca. 30 minutter. 
 

 
9 
9.1 
 
9.2 

 
BANERNE 
Der sejles på en op/ned-bane med afvisermærke ved topmærket og gate i bunden. 
 
Banen tilstræbes udlagt så den omtrentlige omsejlingstid for første båd bliver ca. 50 
minutter. Der kan ikke protesteres/anmodes om godtgørelse vedrørende dette. 
 

10 STRAFSYSTEMER 
  Regel 44.1 er gældende i sin ordlyd. 

 
11 POINTGIVNING 
11.1 Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i tillæg A. 

 
11.2 Der skal gennemføres mindst 4 pointgivende sejladser før mesterskaberne opnår officiel 

status. 
 

11.3 Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 
summen af bådens point fra hver sejlads. 
 

11.4 Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 
summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket den sejlads med dårligste pointtal. 
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12 LEDSAGEBÅDE 

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

13 ISÆTNING / OPTAGNING SAMT PLACERING AF BÅDE 
For evt. isætning af både vil der være kran til rådighed på Dragør Gl. Havn onsdag den 
19. august fra kl. 16-20, og optagning søndag eftermiddag. Bådene skal placeres på de 
anviste pladser i Dragør Gl. Havn. Der vil være gratis havneplads fra onsdag den 19. 
august til og med søndag den 23. august. Evt. trailere skal under stævnet parkeres på 
anviste pladser. 
 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet gældende fra varselssignalet for første 
sejlads og indtil efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med 
kapsejladskomitéens skriftlige godkendelse. 
 

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

16 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er 
tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. På vandet vil 
baneledelsen som service benytte VHF til at kommunikere til deltagerne vedrørende 
sejladserne, starter mm. VHF kanal vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 
 

17 
 

PRÆMIER 

Der sejles blandt IF-bådene om følgende præmier: 

 DS-plaketter til de første 3 besætninger, som opfylder DS Statutter for 
Danmarksmesterskab. Titlen ”Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab” kan kun 
vindes af en besætning, der opfylder kravene i DS Statutter for 
Danmarksmesterskab. 

 IF-klubbens vandrepræmier. 

 Præmier for hver 5 startende båd. 
 
 
 

Der sejles blandt Int. 806-bådene om følgende præmier: 

 Klasemesterskabsmedaljer til de første 3 besætninger . 

 Int. 806-klubbens vandrepræmie. 

 Præmier for hver 5 startende båd. 
 

18 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.  
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, 
personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 
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19 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med 
en minimumsdækning på 10 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for tingskade pr. 
stævne eller tilsvarende i anden valuta. Denne eller kopi af samme skal fremvises ved 
registrering. 
 

20 REGISTRERING 
Dokumenter der skal forevises/afleveres ved registrering er følgende: 

 Gyldigt klassebevis/målebrev – se pkt. 3.1. 

 Dokumentation for gyldig ansvarforsikring. 

 Dokumentation for medlemskab af en sejlklub for hele besætningen. 

 Låneerklæring hvis aktuelt. 

 Blanket med sejlknapnumre på de sejl, der ønskes anvendt under stævnet, se 
bilag og pkt. 6. 

 
20 YDERLIGERE INFORMATION 
20.1 Yderligere information fås via f”Manage2Sail” - https://www.manage2sail.com/da-DK 

eller ved henvendelse til stævnelederen. 
 

20.2 Organiserende myndighed er Dragør Sejlklub, Strandlinien 1B, 2791 Dragør.  
 

20.3 Kapsejladskomité:  
Stævneleder: Mik Jensen, Dragør Sejlklub, +45 61316795, mikjensen.mj@gmail.com 
Baneleder: Kim Krøyer Pedersen, Dragør Sejlklub, +45 93609297, 
pedersen.kim@gmail.com  
 
Protestkomité: 
Juryformand: TBA 
Jurymedlem: TBA 
Jurymedlem: TBA 
 

 
 
 

https://www.manage2sail.com/da-DK
mailto:mikjensen.mj@gmail.com
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Bilag 
 
 

    Sejlregistrering for IF-båd / Int. 806 med sejlnummer:_____________ 
                      Sejl                                                   Sejlknapnummer 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


