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SEJLADSBESTEMMELSER 
1 REGLER

1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds 
og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2 Desuden gælder følgende regler:

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” uden høring. 
• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil 

blive slået op på den officielle opslagstavle 
• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på 

stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. 
• Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er 

kortere end reglen foreskriver. 
• Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter 

startsignalet, noteres ”ikke startet”. 
• Regel 44.1 er ændret således at en to-runders-straf erstattes af en en-rundes-straf. 

2 MEDDELELSER TIL DELTAGERNE 
Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er i vinduet til 
bureauet. 

3 ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE 
Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 
0800 på den dag, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive 
slået op senest kl. 2000 dagen før, den vil træde i kraft. 

4 SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND
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4.1 Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved klubhuset.

4.2 Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 1 time’ i 
kapsejladssignalet Svarstander.

4.3 Når signalflag Y er vist på land, gælder regel 40 hele tiden, mens der sejles. Dette ændrer 
indledningen til Del 4. 

5 TIDSPLAN

5.1 Registrering: Lørdag morgen den 21. september fra kl. 09,00 i bureauet på Strandgården.

5.2 Måling og kontrol: Vil kunne finde sted under hele stævnet.

5.3 Dato Første varsel Antal sejladser

Lørdag den 21. september 11:55 Flest mulige

Søndag den 22. september 09:55 Flest mulige

5.4 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 14.30 

6 KLASSEFLAG 
Klasseflag for OK-jollerne er signalflag O (Oskar) 

7 STED

7.1 Stævnet gennemføres fra Rantzausminde Havn.

7.2 Banen er beliggende ved indsejlingen til Svendborg Sund i nærheden af Skarø Rev. 

8 BANERNE 
Der sejles på en trekantbane, banesystem A, se vedlagte baneskitse 

9 MÆRKERNE 
Mærkerne 1, 2 og 3 vil være gule, oppustelige mærker 
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10 
10.1 

10.2 
10.3

STARTEN 
Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26. 
For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, hejses et 
orange flag (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst fire minutter før et varselssignal 
afgives. 
Startlinjen vil være mellem et orange flag på dommerbåden, og et orange flag på linjebåden 
eller en stangbøje. 
Både som ikke er startet 4 minutter efter startsignalet vil blive noteret ”ikke startet” uden 
høring.  

11 MÅLLINJEN 
Mållinjen vil være mellem et blåt flag på dommerbåden, og en stangbøje med blåt flag. 

12 POINTGIVNING

12.1 Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.

12.2 4 sejladser er krævet for at udgøre en serie.

12.3 (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 fra 5 til 8 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 
af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

(c) Hvis 9 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 
summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point. 

13 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE

13.1 Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.

13.2 Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er for hver klasse 60 minutter efter 
sidste båd har gennemført dagens sidste sejlads.

13.3 Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på den officielle 
opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. 
Høringer afholdes i protestrummet, som findes i sejlklubben. Starttidspunktet for høringerne 
meddeles på opslagstavlen.
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13.4 Meddelelser om protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vil blive slået op på den 
officielle opslagstavle for at informere både som krævet i regel 61.1(b).

13.5 På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten

(a) inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om 
afgørelsen dagen før, eller

(b) ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev 
informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag.

Dette ændrer regel 66.

13.6 På stævnets sidste dag skal en anmodning om godtgørelse som er baseret på en afgørelse i 
protestkomitéen indgives senest 30 minutter efter afgørelsen er meddelt. Dette ændrer regel 
62.2. 

14 LEDSAGEBÅDE 
Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres i bureauet, og vise et eventuelt 
udleveret skilt 

15 PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på de anviste pladser. 

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. 

17 PRÆMIER 
Der uddeles for hver 5. startende båd 
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18 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 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. 
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BANESKITSE 

Banen sejles start - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - mål

  
side  /46

1

2

3

RC Mål
Start


