13 POINTGIVNING
13.1 Deltagernes placering beregnes for hvert løb på basis af DS handicap system DH.

14 SIKKERHED
14.1 En båd, som udgår af en sejlads, skal informere dommerbåden/kapsejladskomitéen herom hurtigst muligt og
om muligt sætte nationsflaget.

15 PRÆMIER
15.1 Der vil være præmie for hver fjerde tilmeldte både i hvert løb.

16 ANSVARSFRASKRIVNING
16.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at kapsejle.) Den
arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår
som følge af eller før, under eller efter stævnet.

17 FORSIKRING
17.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

18 NATIONSFLAGET
18.1 Nationsflaget må ikke føres under kapsejlads, men bør sættes, såfremt båden udgår.

Tilmelding til Sne Cup i Sejlklubben Lynetten
Tilmelding senest den 26. december 2020 kl. 9.00
Certifikatnr:
Sejlnr:
Bådtype:
Bådnavn:
TAUDM:
SV-mål:
Ejer / Skipper:
Adresse:
Postnr:
By:
Telefonnummer:
Sejlklub:
Email:

Jeg er indforstået med at være underlagt kapsejladsreglerne og alle andre regler,
som gælder ved denne sejlads.

Underskrift
Sendes/afleveres til: Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200, 1432 København K
Eller tilmeldning via internet på www.lynetten.dk

Sejlklubben Lynetten
Indbyder til
Sne Cup
Den 26. december 2020.
WWW.lynetten.dk

Velkommen til
Sejlklubben Lynetten
Sejlklubben Lynetten har tradition for at afholde kapsejlads 2. juledag – vi plejer at være en del
friske sejlere, som hygger os på vandet – i stedet for at bruge endnu en dag på julefrokoster.
Så vi byder velkommen til en dag med masser af action og fart på vandet. 2. juledag byder på
meget forskelligt vejr, vi har ofte afviklet dette stævne i sol og 5-8 grader, men har da også prøvet
at rydde dækket for is og sne inden vi kunne sætte sejl. Men sjovt plejer det at være.
Vi mødes kl. 9 til skippermøde og morgenkaffe/morgenbrød.
For at give dig så megen information som muligt, vil vi løbende opdatere vores hjemmeside,
www.lynetten.dk med sidste nyt, deltagerlister, sejladsbestemmelser og anden information. Efter
stævnet vil resultatlisten være tilgængelig her.

Indbydelse til Sne Cup:
Dato:
Bestemmelser:

Klasse:
Skippermøde:
Sejladsbestemmelser:
Bane:
Sejladser:
Præmier:
Tilmelding:

TilmeldingsGebyr:
Bureau:
Havneplads:

Den 26. december 2020.
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl.
Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, undtagen hvor de
ændres af stævnets sejladsbestemmelser. Reklamekategorien er C i henhold til
tillæg 1.
Der sejles efter DS handicap system DH, klassebåde sættes i eget løb, såfremt
3 ens både tilmelder sig. Løbssammensætning vil først blive offentliggjort efter
sejladsen.
Der vil være skippermøde kl. 09.00. Information til sejlerne slås op på den
officielle opslagstavle senest kl. 09.00. Der serveres en kop kaffe og lidt
morgenbrød.
Sejladsbestemmelser kan hentes på Sejlklubbens hjemmeside eller på
bureauet.
Banen oplyses på skippermødet og udlægges øst for Sejlklubben Lynettens
havn Margretheholm.
Der planlægges 1 sejlads, med varselssignal kl. 10.55.
Der udsættes præmier for hver 4’ tilmeldte både i hvert løb.
Senest den 26. december 2020 kl. 09.00 til:
Sejlklubben Lynetten,Refshalevej 200
1432 København K
TLF 3257 5778,
Web: www.lynetten.dk, E-mail: aftenmatch@lynetten.dk
Der skal betales kr. 100,- ved tilmelding.
Betaling kan ske ved indbetaling på bankkonto 6506 – 3060750350 (anfør
sejlnummer og bådtype).
Bureau er åbent fra kl. 8.30. Telefonnummer til bureau er 2660 6097.
Det vil for alle deltagende både være gratis at ligge i Sejlklubbens havn fra den
22. december til 31. december 2020.

Sejladsbestemmelser
1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og
Dansk Sejlunions forskrifter, undtagen hvor de ændres af disse sejladsbestemmelser.
1.2 Reklamekategorien er C i henhold til tillæg 1.

2 MEDDELELSER TIL DELTAGERNE
2.1 Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret på klubhusets
sydlige side.

3 ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE
3.1 Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 0900.

4 SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND
4.1 Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten.
4.2 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 Der sejles 1 sejlads.
5.2 Varselssignalet for starten er planlagt afgivet kl. 10:55.

6 BANEN
6.1 Banen offentliggøres på skippermødet. Banen lægges i farvandet øst for Sejlklubben Lynettens havn.

7 BEGRÆNSNINGER
7.1 Ved sejlads tæt på vestsiden af det opmærkede område af Middelgrunden skal de gule sømærker, der markerer
det opmærkede område samt sømærket R (55˚40’80N 12˚39’36E) passeres vestom.

8 STARTEN
8.1 Sejladser vil blive startet som beskrevet i regel 26 udvidet med opmærksomhedssignal: Orange flag og et skud
10 minutter før start.
8.2 Startlinien er udlagt mellem oppustet orange bøje og orange flag på dommerskibet.
8.3 Som varselssignal anvendes talstander 1.
8.4 Signaler
Signal
Flag/
Lyd
Minutter
Opmærksomhed Orange flag
1 lydsignal (skud)
10
Varselssignal
Klarsignal
Et-minut
Start

Talstander 1
P / I / Z / I+Z / sort flag,
Klarsignal nedhales,
Varselssignal nedhales,

1 lydsignal (skud)
1 lydsignal (skud)
1 lydsignal (horn)
1 lydsignal (skud)

5
4
1
0

9 ÆNDRING AF BANEN
9.1 Banen kan ikke ændres efter starten. Den kan afkortes.

10 MÅL
10.1 Mållinien vil være udlagt mellem oppustet orange bøje og orange flag på dommerskibet.

11 TIDSBEGRÆNSNING
11.1 Tidsbegrænsning for fuldførelse er 3 timer.

12 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSER
12.1 Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres dér igen.
12.2 Protestskema skal indleveres senest 30 minutter efter at dommerbåden er i havn.
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