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RUNDT OM FORTERNE 
Lørdag d. 14. august 2021 

 

S/K Lynetten  
 

Sejladsbestemmelser 
 
1.   Regler. 

Når både mødes gælder de internationale Søvejsregler (IRPCAS). Der er derudover en 
procedure for starten, se pkt. 7. De normale kapsejladsregler er ikke basis for denne sejlads, 
men sejl forsigtigt, tag hensyn og undgå sammenstød.  
 

2.   Hvem kan deltage 
Alle kølbåde med sejl og en skroglængde over 6,00 m kan deltage. Besætningen skal være 
på minimum 2 mand. Anvendelse af spiler, gennaker eller motor er ikke tilladt under 
selve sejladsen. 
 

3.   Ændring af disse sejladsbestemmelser 
Kapsejladskomitéen kan få brug for at ændre sejladsen. Dette meddeles på opslagstavlen i 
S/K Lynetten senest fredag d. 13. august kl. 20.  Meddelelser kan blive givet før og under 
sejladsen på VHF ch. 69. 
 

4.   Signaler på land 
Det kan blive nødvendigt at udsætte starten. Når signalflag svarstander sættes på  masten 
(med et skud) i S/K Lynetten udsættes starten til en ca. time efter at svarstander nedtages 
igen. Det meddeles  samtidigt på VHF ch. 69. 
 

5.   Banen 
Starten går ved dommerbåden Margrethe med Lynettens stander ved Kongedybet øst for 
Trekroner Fort. Der startes imod vinden, og det 1. mærke, der skal rundes er en udlagt 
orange oppustet bøje, som skal rundes således, at hvis man sejlede den lige linie fra 
Margrethe til mærket og derefter linien fra mærket til mærke 2 (Middelgrundsfortet) ville 
kurserne ikke skære hinanden. Derefter skal man runde følgende mærker i rækkefølge: 
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2. Middelgrundsfortet,
3. Flakfortet, holdes 
4. Kompasmærke YB

styrbord 
5. Rød  R sideafmærkning,
6. Rød R sideafmærkning,
7. Gult Y mærke, Middelgrund
8.  Middelgrundsfortet,
9. Mållinie ved rød  
 
Mållinien er mellem den røde
Banens uforkortede længde
mellem R sideafmærkning 
signalflag S.   
 

 
 
Vær opmærksom på, at Margrethe
mållinie. 

 

6.   Starten 
Startlinien er mellem et orange
oppustet bøje. 
Starten er planlagt til lørdag
internationale signalflag og
Der er en start:  
 

 
 
10 minutter før start hejses
skud. 
 

  Start: Start med følgende

 
5 minutter før start hejses 
 

 
 
4 minutter før start hejses 
 

   
 
1 minut før start nedtages 
 
Ved start nedtages signalflag
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Middelgrundsfortet, holdes om styrbord 
 om styrbord 

YB syd for Middelgrunden, pos. 55°40045N, 12°4033E.,

sideafmærkning, pos. 55°4080N, 12°3936E, holdes om
sideafmærkning, pos. 55°41667N, 12°38429E, holdes om

Middelgrund NW, pos. 55°42505N, 12°39441E,
Middelgrundsfortet, holdes om bagbord  

  R sideafmærkning, pos. 55°42263N, 12°38217E

røde bøje og blåt flag på Margrethe. 
længde er ca. 14 sm. - Banen kan blive afkortet ved

 (55°41667N, 12°38429E) og Margrethe, der 

Margrethe kan sejle rundt i farvandet uden flag,

 
orange flag på dommerbåden Margrethe og en 

lørdag d. 14. august kl. 10:00. Til at styre startforløbet
og lydsignaler. 

hejses et orange flag på Margrethe som opmærksomhedssignal

lgende procedure: 

 varselssignalet: signalflag 1 med skud. 

 klarsignalflag P med skud. Brug af motor er 

 signalflag P med hornsignal. 

signalflag 1 med skud. 

12°4033E., holdes om 

om styrbord 
om styrbord 

12°39441E, holdes om  styrbord 

12°38217E 

ved at mållinien lægges 
 foruden blåt flag viser 

flag, og uden at markere 

 
 udlagt orange 

startforløbet bruges 

opmærksomhedssignal med  

 ikke tilladt herefter. 
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Ved tyvstart kan starten blive
tilbage til bag ved startlinien.
 

 
 
Når 1. lighedsstander nedtages
begyndes på ny med varselssignal.
 
Hvis signalflag svarstander
ved startlinien. 
 

 
 
Når svarstander nedtages (skud)
begyndes på ny med varselssignal.

 

7.   Tidsbegrænsning
Både, der ikke passerer mållinien
en sejl- eller præmietid, men
 

8.    Protester 
Da de normale kapsejladsregler
protestprocedurer. Tvistigheder
overfor sejladsens arrangører.
 

9.  Pointgivning 
 

9.1 TCC både 
Hver båds sejltid fra dens start
korrigeret med “Time correctio
hurtigt båden bør kunne sejle
TCC så man får præmietiden.
fastsættes af kapsejladskomitéen
 

10. Præmier 
Der bliver en præmieliste for
hver start. 

 

11.  Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i stævnet
om at kapsejle). S/K Lynetten
personskade eller dødsfald,
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blive annulleret med 2 skud og signalflag: 1. lighedsstander.
startlinien. 

nedtages (skud) er der 1 minut til proceduren for
varselssignal. 

svarstander hejses (2 skud) er startproceduren annulleret.

(skud) er der 1 minut til proceduren for den annullerede
varselssignal. 

nsning 
mållinien inden kl. 15:00, bliver ikke medtaget på
men markeres med DNF. 

kapsejladsregler ikke er basis for denne sejlads, er der ingen
Tvistigheder henvises til civilt søgsmål. Ansvar kan ikke
arrangører. Sejl forsigtigt! 

start til dens målgang bliver noteret på Margrethe.
correction coefficient” TCC, der på basis af bådens

sejle i forhold til en gennemsnitsbåd. Sejltiden 
præmietiden. Jo lavere præmietid jo højere op på præmielisten.

kapsejladskomitéen og kan ses på løbslisten. Den kan ikke

for hver start. Der vil være præmie for hver femte

Ansvarsfraskrivning 
stævnet fuldstændig på deres egen risiko (se RRS

Lynetten påtager sig ikke noget ansvar for skade, fx
dødsfald, der opstår før, under eller efter stævnet. 

lighedsstander. Vend 

for den annullerede start 

annulleret. Vend tilbage til bag 

annullerede start 

på resultatlisten med 

ingen 
ikke gøres gældende 

Margrethe. Sejltiden bliver 
bådens mål beskriver hvor 

 bliver ganget med 
præmielisten. TCC 

ikke appelleres. 

femte tilmeldte båd i 

RRS regel 4, Beslutning 
fx materielskade, 
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12.  Forsikring 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig ansvarsforsikring med en 
minimumsdækning på 7.500.000 kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta. 
 

13  Nationsflaget 
må ikke føres under sejladsen, men skal sættes såfremt båden udgår af sejladsen. 
Samtidig skal det meddeles til Margrethe eller tlf. 26 60 60 97. 

 

14  Præmieoverrækkelse 
sker i S/K Lynetten lørdag d.14. august ca. en time efter sidste båd er taget i mål. 

 
 

Rigtig god sejlads 
 

           Stævneledelsen  


