
 

 

Aftensejlads 2021.                                                             
 

Regler:   Der sejles efter de almindelige kapsejladsregler. 

 

Præmietid: Præmietiden udregnes efter DH-mål. Hvis du ikke har et målerbrev, finder vi et mål, der passer. 

 

Tidspunkt:    Der sejles på onsdage som følger: 

   Forår - 1. sejlads onsdag d. 5. maj.  - 8. sejlads onsdag d. 16. juni.                             

                            Efteråret - 9. sejlads onsdag d. 11. aug. -  14. sejlads og årsmøde onsdag d. 22. september.  

 

Start/målline: Angivet mellem 1 bøje med orange flag og signalmasten på dommertårnet. 

 

Baner: Bane 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 ifølge banekort, som angives på dommertårnet vha. nummerskilt.  

 Banekort 2021 – Alle bøjer på banekortet har nu også et bogstav.   

                             OBS: Mållinjen skal passeres ved afslutningen af hver omgang, hvor sejladsen fortsætter, eller evt. nyt 

banenummer eller forlængelse af banen, til en enkelt bøje A, F, G eller H, kan angives. 

 

Omsejlings-         Grønt baneflag:     Banemærkerne passeres om styrbord. 

retning: Rødt baneflag:      Banemærkerne passeres om bagbord. 

  

 Start 1. og 2. angives ved henholdsvis talstander 1 og 2.  

                             Så længe den respektive talstander er sat, vil der være fortsat sejlads i pågældende start = flere omgange  

                             eller ændret bane.    1. og 2. start kan tages i mål individuelt. 

Start:   

Sejlads maj til og med august Sejlads i september 

Kl. 18.55  Varselssignal for 1. start   Kl. 18.25  Varselssignal for 1. start   

Kl. 19.00  Startsignal for 1. start  

                 og varselsignal for 2. start. 

 

Kl. 18.30  Startsignal for 1. start  

                 og varselsignal for 2. start. 

 

Kl. 19.05 Startsignal for 2. start. Kl. 18.35 Startsignal for 2. start. 

 

1. start   = Både op til 26 fod (vejledende). 

2. start   = Både større end 26 fod (vejledende). 

 

Start træning:                       Dette skilt på nummertavlen, er tegn til start træning x 3, hvor 3´start fortsætter som kapsejlads.                                                                               

Der startes på vanligt tidspunkt, både for 1. start og 2. start. Startproceduren gentages med                            

10 minutters mellemrum. Dvs. at startsignal for 2. start er varselssignal for 1.start osv. 

Tids- 

begrænsning:   Sejladserne afsluttes senest kl. 21.30,  OBS  i september kl. 2100.  

 

Pointberegning:   1. plads = 1 point. 2. plads = 2 point osv. 

   ”Ikke fuldført”             får point svarende til antal startende både + 1. 

”For tidligt startet”      får point svarende til antal startende både + 1. 

”Ikke startet”               får point svarende til antal startende både + 2. 

 

Bådene tildeles point iht. ovenstående efter deres præmietid. Der er en resultatliste for hver start. 

 

Protest: Protester skal anmeldes til dommeren senest 30 minutter efter målgang.  

Drøftes i samlet forum ved aftersailing.   

Klub- 

mesterskab:    Klubmesterskabet udgøres af alle sæsonens sejladser. 

    De 4 dårligste sejladser fratrækkes i resultatberegningen. 

 

Præmier: Der er præmieuddeling for klubmesterskabet ved årsmødet umiddelbart efter sidste sejlads onsdag d. 22. 

september. 

 

Tilmelding: Tilmelding, 2 dage inden sejlads, skal ske på www.sss.dk, betaling, kr. 300 på konto: 0815 – 

8159468993.  

 Dommerne udleverer sejladsbestemmelser, og banekort. 

 

OBS: Der afgives et langt hornsignal fra dommertårnet, når sidste båd er taget i mål. 

                             Efter ca. ½ time oplyses resultaterne og aftenens kage overrækkes, samt der er kaffe og brød i klubhuset.  

                             Alle er velkomne.   

 

http://www.sss.dk/

