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INDBYDELSE 

1 REGLER 
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne 2017-2020 definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation’s 

og Dansk Sejlunions forskrifter. 
 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 

• Dansk Sejlunions statutter for Danmarksmesterskaber - 2019. 

• Der vil ikke blive startet ved middelvindstyrker målt på dommerbåden over 12 m/s. Evt. yderli-
gere information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne. 

• Klasseregler for IF-båd. 
 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Kapsejladsreglerne ændres følgende: 
Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, no-
teres ”ikke fuldført”. 
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) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. 
visse dele af sejladsbestemmelserne. Nærmere information vil blive givet i sejladsbestemmelserne.  
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 reg-
len foreskriver. 
Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fem minutter efter startsignalet, noteres 
”ikke startet”. 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne 
kan også ændre andre kapsejladsregler. 
 

2 
2.1 

Reklame 
IAB 
 

  
3 DELTAGELSE OG TILMELDING 
3.1 Stævnet er åbent for danske og udenlandske IF-både med gyldigt klassebevis, eller tilsvarende udstedt 

af en anerkendt myndighed under World Sailing. 
3.2 Der gælder i følgende: Alle besætningsmedlemmer skal være medlem af en sejlklub under DS eller en 

godkendt klub under World Sailing.  
Ejer eller et besætningsmedlem skal være medlem af IF Klubben.  
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3.3 
 
 
 
 
3.4 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsformularen på 
www.lynetten.dk/Kapsejlads - senest 7. juni 2019. 
Navne på gaster samt øvrige oplysninger vedrørende deltagelse indsendes til aftenmatch@lynetten.dk  
eller afleveres ved registrering. Se også punkt 20. 
 
En deltager er først tilmeldt, når betalingen er modtaget. 

  
  
4 INDSKUD 
4.1 Indskud for deltagelse udgør DKK: 2.400.  

Indbetales til konto 6506 3060750350 senest 7. juni 2019.  
 
Dette dækker for båd og 3 mands besætning: 
Deltagelse i Stævnet. 
Torsdag 4.7. Morgenmad, smør selv madpakke og aftensmad. Moleøl eller vand. Øvrige drikkevarer for 
egen regning. 
Fredag 5.7. Morgenmad, smør selv madpakke og aftensmad. Moleøl eller vand. Øvrige drikkevarer for 
egen regning. 
Lørdag 6.7. Morgenmad og smør selv madpakke. Moleøl eller vand. Øvrige drikkevarer for egen regning. 
Afslutningsmiddag: 3-retters menu, Præmier og priser. 

  

Deltagende både ligger gratis i Margretheholms Havn – S/K Lynetten under stævnet samt 3 dage før og 3 

dage efter stævnet. For at ligge gratis skal båden forsynes med en mærkat der udleveres ved henvendelse 

til bureauet eller efter aftale med stævneleder Rahlf Nielsen, aftenmatch@lynetten.dk. 

 
5 TIDSPLAN 
5.1 Registrering: 

Der er åbent for registrering Onsdag 3.7 fra 16.00 til 20.00 samt Torsdag 4.7 fra 8.00 til 9.00 i Bureauet i 
Sejlklubben Lynettens Klubhus, Refshalevej 200, 1432 København K. 
 

5.2 Måling og kontrol- jvf. pkt.5: 
Der kan forekomme stikprøvevis måling og kontrol af alle deltagende både før, under og efter sejladser. 
 

5.3 Torsdag  4.7 
7.30 Morgenmad, smør-selv-madpakke  
Efter sejladser: moleøl/vand 
19.00 fællesspisning i Klubhuset. 
  
Fredag 5.7 
7.30 Morgenmad, smør-selv-madpakke  
Efter sejladser: moleøl/vand 
19.00 fællesspisning i Klubhuset. 
 
 
 
Lørdag 6.7. 
7.30 Morgenmad, smør-selv-madpakke  
Efter sejladser: moleøl/vand 
19.00 Afslutningsmiddag og Præmieoverrækkelse 
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5.4 Sejladsplan 
 Dato: Klasse Antal planlagte sejladser per 

dag. 

Første varselssignal 

Torsdag den 4. juli IF 4 10.55 

Fredag den 5. juli IF 4 09.55 

Lørdag den 6. juli IF 4 09.55 

Der er planlagt 12 sejladser. 
 

5.5 Kapsejladskomiteen forbeholder sig retten til at sejle henholdsvis færre eller flere sejladser samme dag 
for bedste afvikling af stævnet. 
En eventuel afvigelse i antallet af sejladser per dag kan ikke danne grundlag for anmodning om 
godtgørelse. 
 

5.6 
 
6 
 
6.1 

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00 
 
MÅLING OG KONTROL 
Gyldigt målebrev eller klassebevis vil blive kontrolleret på websejler.dk. Udenlandske både skal doku-
menteres ved fremsendelse af dokumentation til aftenmatch@lynetten.dk senest ved registrering. 
 

6.2 Senest ved registrering opgives numre for sejlknapper for alle sejl, der benyttes under stævnet. Uden-
landske sejl skal dokumenteres ved måleskema, stempel på sejl eller anden national dokumentation for 
at sejlet overholder klassens mål.  
Sejlknapnumre modtages gerne forud for registrering på mail til aftenmatch@lynetten.dk 
 

6.3 Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med bådens nationalitetsnummer i klassebeviset/måler-
brev – eventuelle dispensationsansøgninger vedrørende dette punkt skal indgives skriftligt til kapsej-
ladskomiteen senest ved registreringen. 

  
  
6.4 Låneerklæring skal afleveres senest ved registreringen, hvis ejeren nævnt på klassebeviset/målerbrev 

ikke er om bord under stævnet. 
 

6.5 Måling og kontrol forestås af IF klubben og kan blive foretaget stikprøvevis og i henhold til klassens reg-
ler. 

 
7 

 
SEJLADSBESTEMMELSER 

7.1 Sejladsbestemmelserne vil bestå af bestemmelserne i Kapsejladsreglernes Tillæg S, Standardsejladsbe-
stemmelser. Sejladsbestemmelserne offentliggøres på www.lynetten.dk/kapsejlads 1 uge før stævnet. 
Sejladsbestemmelserne vil ligeledes være slået op på den officielle opslagstavle, og en kopi af tillægget vil 
være tilgængelig i bureauet. 

  
8 STED 
8.1 Stævnet gennemføres fra Margretheholms Havn, S/K Lynetten. 

 
8.2 Banen er beliggende i farvandet nord for Flakfortet, ca. 5 sm. Fra Havnen. 
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9 BANENERNE 
9.1 Der sejles på op/ned baner med afvisermærke ved topmærket samt gate. Se baneskitse LA2 i tillæg S. 

 
9.2 Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for hver sejlads for første båd bliver ca. 50 minutter. En 

båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. denne regel. 
 
10 

 
STRAFSYSTEMER 

10.1 Regel 44.1 er i kraft (to-runders-straffen gælder). 
  
11 POINTGIVNING 
11.1 Der skal gennemføres mindst fire pointgivende sejladser, for at mesterskabet får officiel DS-DM status. 

 
11.2 (a)    Hvis 4 eller færre sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af 

bådens point fra hver sejlads. Afvikles flere end 4 sejladser, fratrækkes det dårligste resultat. 
(b)   lavpointsystem anvendes 
 

12 LEDSAGEBÅDE 
12.1 Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd. 

 
12.2 Holdleder-, træner- og andre ledsagebåde, skal føre klubstander samt registreres på bureauet senest kl. 

8.30 på stævnets første sejladsdag. 
 
13 

 
PLACERING AF BÅDE 

 Bådene kan placeres på ledige pladser i Margretheholms Havn, S/K Lynetten efter anvisning af Stævnele-
der/havnefogeden. 

 
14 

 
BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 

 Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladsko-
mitéens skriftlige betingelser og 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. 

 
17 

 
PRÆMIER 

17.1 Titlen ”Danmarksmester” og medaljer tilfalder den bedst placerede besætning, hvor ethvert besæt-
ningsmedlem er medlem af en DS-klub, uanset nationalitet. Det gælder også sølv og bronze placeringer. 
 

17.2 DS-DM-Vinderen overdrages vandrepræmie: IF-Halvmodel. 
 Tillige overrækkes præmier for hver 5 startende båd. 
 Lodtrækning om sponsorpræmier til ikke præmietagere. 
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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 døds-
fald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 

  
  
19 FORSIKRING 
 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Bevis for gyldig forsik-

ring skal fremvises senest ved registrering. 
 
20 

 
YDERLIGERE INFORMATION 

20.1 Alle både skal være registreret i bureauet. Senest ved registrering skal følgende fremvises: 

• Gyldigt klassebevis. 

• Bevis for medlemskab af en sejlklub for samtlige sejlere. 

• Forsikringsbevis. 

• Låneerklæring, såfremt man sejler i en lånt båd. 

• Liste med sejl og sejlknapnumre afleveres senest inden starten på første sejlads.   
Ovenstående dokumentation modtages meget gerne forud for registrering på mail: 
aftenmatch@lynetten.dk 

  
20.2 Yderligere information fås på www.lynetten.dk og www.if-klubben.dk eller ved henvendelse til 

stævneleder Rahlf Nielsen  på telefon +45 21264323 eller mail: aftenmatch@lynetten.dk 
20.3  

Organiserende myndighed er:  
Sejlklubben Lynetten  
Refshalvej 200 Havnen  
1432 København K. 
 
Stævneleder: Rahlf Nielsen Sejlklubben Lynetten 
Baneleder: Anders Lund Svendborgsund Sejlklub 
Protestdommer: Gunner Juul-Nyholm Sejlklubben Lynetten 
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