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NOR - 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 Federations og 

Dansk Sejlunions forskrifter. 
1.2 Desuden gælder følgende regler: 
1.3 Reglerne er ændret således: 

● RRS 35, A4 og A5.1 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første 
båd, noteres ”ikke fuldført”. 

● 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 

sejladsbestemmelserne. 
● RRS 62.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse 

dele af sejladsbestemmelserne.. 
● RRS A4 og A5.1 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, 

noteres ”ikke startet” 
 

Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler. 

2 SEJLADSBESTEMMELSER 
2.1 Sejladsbestemmelserne vil bestå af bestemmelserne i kapsejladsreglernes tillæg S, 

Standardsejladsbestemmelser, samt et tillæg til sejladsbestemmelserne, vedhæftet denne NOR og 
som vil være slået op på den officielle opslagstavle, som er på Manage2Sail.com. 
 

3 KOMMUNIKATION 
3.1 Den officielle opslagstavle er på Manage2Sail.com. 
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3.2 Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale- og datasignaler, som ikke er 
tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. 

3.3 Kapsejladskomiteen kan benytte VHF-radio til information til deltagerne. Det anbefales derfor at 
medbringe en VHF-radio. 
 

4 DELTAGELSE OG TILMELDING 
4.1 Stævnet er åbent for følgende bådklasser: IF 
4.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes stævnet via på Manage2Sail.com. 

Indskud betales på Danske Bank, Reg: 9570, Konto: 13119058. 

IBAN: DK1030000013119058, BIC: DABADKKK 

Eller på MobilePay: 206390 
 
Tilmeldingsfristen udløber 22. Maj 2022 kl.23.59 

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 accepteres mod betaling af et gebyr på DKK 200,- som indbetales samtidig med 
deltagergebyret.  

5 INDSKUD 
5.1  

Indskuddet udgør: DKK 500,- 
  

6 REKLAME 
6.1 Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. [DP] 

7 TIDSPLAN 
7.1 Registrering: 

Registrering kan ske 28 Maj 2022 fra kl. 08.00. 
Alle både skal være registreret inden varselssignal for den første sejlads, som båden deltager i. 

7.2 Dato Klasse(r) Antal sejladser  
Lørdag 28/5-22 IF Vi tilstræber 4 sejladser  
Søndag 29/5-22 IF Vi tilstræber 4 sejladser 

7.3 Varselssignalet for den første sejladsdags første sejlads er planlagt afgivet kl.09.55 
Varselssignalet for de følgende sejladsdages første sejlads er planlagt afgivet kl.8.55  

7.4 På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 14.55 

8 UDSTYRSINSPEKTION 
8.1 Gyldigt målebrev eller klassebevis skal dokumenteres via websejler.dk ved registrering. 
9 STED 
9.1 Stævnet gennemføres fra Rungsted Havn 
9.2 Banen er beliggende øst for Rungsted Havn. 

10 BANERNE 
10.1 Der sejles bagbord om, på en op-/nedbane på bane type L alternativt type LA. 

11 STRAFSYSTEMER 
11.1 RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf.  
12 POINTGIVNING 
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12.1 4 sejladser er krævet for at udgøre en serie. 
13 LEDSAGEBÅDE 
13.1 Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde sig på en afstand af minimum 100 meter af alle 

kapsejlende både, og må i denne periode ikke være i kontakt med disse. 

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

15 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
15.1 Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, medmindre det sker i overensstemmelse med 

kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP] 

16 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 
16.1 Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter 

klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP] 

17 DATABESKYTTELSE 
17.1 Ved tilmelding gives tilladelse til at RS opbevarer deltagerens GDPR-informationer indtil stævnet er 

forbi. RS giver ikke disse GDPR-informationer til andre. 
18 ANSVARSFRASKRIVNING 
18.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, Beslutning om at 

kapsejle.) 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 SIKKERHED 
19.1 Når regel 40.1 er gældende ifølge regel 40.2, skal alle deltagere være iført personligt opdriftsmiddel, 

undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller personligt udstyr. Våddragter og 
tørdragter anses ikke for personlige opdriftsmidler. 

Regel 40.1 gælder: 

(a) mens man kapsejler i en sejlads, hvis signalflag Y blev vist på vandet sammen med et lydsignal 
før eller samtidigt med varselssignalet; eller 

(b) så længe bådene er på vandet den dag, hvis signalflag Y blev vist på land sammen med et 
lydsignal. 

20 FORSIKRING 
20.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 

minimumsdækning på DKK 10.000.000,- for personskade og DKK 2.000.000,- for tingskade pr. 
hændelse, eller tilsvarende i anden valuta. 

Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både  
 

21 PRÆMIER 
21.1 Der uddeles præmie for hver 5. tilmeldte båd, mindst 1. præmier og maks. 3 præmier.  

 
22 YDERLIGERE INFORMATION 
22.1 Yderligere information fås på Manage2Sail.com 
22.2 Stævneleder: Flemming Petersen, Rungsted Sejlklub 

 
Baneleder: Torben Petersen, Rungsted Sejlklub  
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Tillæg til sejladsbestemmelserne 
(SB tillæg i henhold til kapsejladsreglernes tillæg S) 

 
Placering af bureauet 
Rungsted Sejlklubs klubhus ud for bro 8. 
 
Den officielle flagmast 
Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved molehovedet på midtermolen ved 
gæstebroen. 
 
Sociale arrangementer / Stævne tidsplan 
 

Dag 
 

Kl. Land Vand 

Lør. 28/5 
 
 

08:00-09:30 Registrering  

Lør. 28/5 
 
 

09:55  Tidligst 1. varselssignal 

Lør. 28/5 11:00-  Der tilstræbes at gennemføre 4 
sejladser. 

Lør. 28/5 Hurtigst muligt efter 
sidste sejlads 

Mole øl [DP]  

Søn. 29/5 
 
 

8:55  Tidligst 1. varselssignal 

Søn. 29/5 10:00- 
 
 

 Der tilstræbes at gennemføre 4 
sejladser 

Søn. 29/5 
 

14:55 
 
 

 Ikke varselssignal senere 

Søn. 29/5 
 
 

Hurtigst muligt efter 
sidste sejlads 
 

Mole øl og 
præmieoverrækkelse [DP] 

 

 
Mærker der anvendes 
Gule oppustelige bøjer 
 
Klasseflag 
IF: Signalflag J 
 
Tidsfrister 
Måltagningstidsfrist: 90 min 
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Praktisk information 
(Praktisk information er ikke en del af indbydelsen) 

 
Deltagende både ligger gratis i havnen under stævnet, havnen kræver blot at bådene skal være identificerbare 
og bære mærker. Praktisk klares det ved at havnen modtager en deltagerliste med kontaktinfo på skipper, så de 
ved hvem der skal kontaktes, hvis en båd ligger i vejen eller er ved at synke.  
RS modtager fra havnen det antal gæstemærkater som deltagerlisten viser og udleverer gæstemærkatet til 
skipper der selv skal sørge for at båden mærkes. 
 
De både som ønsker at ankomme dagen før eller ligge over til om mandagen, betaler almindelig gæsteleje på 
havnekontoret. 
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