
Rangliste stævne for OK-Joller

Svendborg Sunds Sejlklub

6 – 7 Juni 2020

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:

 Klasseregler for OK joller.
 Maksimal vindstyrke for ikke at starte er fastlagt til 14 m/sek. i middelvind. Yderligere 

information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne.
 Mindste vindstyrke for ikke at starte er fastlagt til 2 m/sek. I middelvind. Yderligere 

information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne.
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”.

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

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

blive slået op på den officielle opslagstavle.
 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 OK-joller med gyldigt klassebevis.

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Gyldig ansvarsforsikring
3.2 Både som opfylder betingelserne for at deltage kan tilmelde sig ved at udfylde 

tilmeldingblanketten, på www.OKJolle.dk og betale indskud ved at overfører beløb til reg. nr. 



0815  konto nr. 3531187317 (Fynske Bank). Husk at angive sejlnummer og navn ved betaling
3.3 Tilmeldingen skal ske senest den 1.juni 2020
3.4 Ved tilmelding senere end angivet i pkt. 3.3 erlægges der et ekstragebyr på 100,- Kr.

4 INDSKUD
4.1 Startgebyret udgør 500,- kr.

Stævnegebyret  inkluderer følgende:
 Fri fadøl i rimelige mængder
 Morgenmad og madpakkesmøring lørdag morgen
 Middag lørdag aften 
 Morgenmad og madpakkesmøring søndag morgen
 Camping ved klubhuset
 Molebajer lørdag og søndag

4.2 Øvrige gebyrer: Ekstra madbilletter til forplejning kan tilkøbes ved tilmelding. Pris pr. person 
200,-dkr 

5 TIDSPLAN
5.1 Registrering af både og deltagere skal ske i perioden fredag den 5.juni fra kl. 18.00 – 20.00 og 

lørdag den 6. juni fra kl. 8.00 – 12.00 i Bureauet, der er beliggende i Svendborg Sunds Sejlklub 
klubhus. Deltagere der ikke er registreret indenfor ovennævnte perioder regnes som stævnet 
uvedkommende.

5.2 Velkomst / skippermøde afholdes lørdag den 6. juni kl.10.15 ved Svendborg Sunds Sejlklub’ 
klubhus

5.3 Sejladsplan
Dato Første varselssignal Antal planlagte sejladser
Lørdag den 6 juni 2020 11.55 6 sejladser
Søndag den 7 juni 2020 09.55 6 sejladser

Der er planlagt 12 sejladser
5.4 For at opnå den bedste afvikling af stævnet, forbeholder Kapsejladskomiteen sig retten til at 

sejle henholdsvis færre eller flere sejladser end planlagt. En eventuel afvigelse i antallet af 
sejladser kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

5.5 På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end 
kl.14.30

6 MÅLING
6.1 Kopi af gyldigt klassebevis skal fremvises ved registrering.
6.2 Kontrol på land kan forekomme

7 SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. Samt offentliggøres på Svendborg Sunds 
Sejlklub’s hjemmeside ca ti dage før stævnet.

8 STED
8.1 Stævnet gennemføres fra Rantzausminde Havn.
8.2 Banen er beliggende ved indsejlingen til Svendborg Sund i nærheden af Skarø Rev.

9 BANERNE
Der sejles på en trekantbane. Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for først båd i mål 
bliver 50 minutter. En evt. afvigelse kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

10 STRAFSYSTEMER
RRS 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf



11 POINTGIVNING
11.1 Fire sejladser er krævet for at udgøre en serie.
11.2 (a)   Hvis færre end fem sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads.
(b)   Hvis fra fem til otte sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
(c)    Hvis ni 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.

12 LEDSAGEBÅDE
a)   Både, som hører til holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres i bureauet og 
skal når de er i kapsejladsområdet føre klubstander eller anden identifikation.
b)   Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på minimum 50 meter til de 
kapsejlende både [DP]

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 overrækkes følgende præmier: for hver 5. 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 med en 
minimumsdækning på 1.000.000 kr. pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta.

20 YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås hos stævnelederen
Organiserende myndighed er:
Svendborg Sunds Sejlklub.
Strandgården
Rantzausmindevej 137
5700 Svendborg
www.sss.dk
Kapsejladskomite:
Stævneleder: Peter Heide, 2042 0978, peter.heidej@gmail.com
Baneleder: Michael M. Andersen, NB, KDY



Protest komite:
Formand for protestkomite: Oplyses senere
Medlem af protestkomite: Oplyses senere
Medlem af protestkomite: Oplyses senere


