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SEJLADSBESTEMMELSER

1 REGLER 
1.1 Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2009–2012. Med Skandinavisk Sejlerforbunds- 

Forskrifter, Dansk Sejlunion sejladsbestemmelser, samt Limfjords Kredsens & klubbens særlige regler. 
1.2 Deltagerne sejler efter DH 2011 målereglen samt 2star eller familieklassen uden målebrev. 

2 MEDDELELSER TIL DELTAGERNE 
Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet. 

3 TIDSPLAN 
3.1 Bureauet åbner kl. 08.00 
3.2 Skipper møde ca. kl. 09.30 
3.3 Forventet X tid kl. 10.00, dvs. startprocedure indledes kl. 09.55 

4 BANEN 
4.1 Start ved Skive Havn ud for Moland ned til Lovens Bredning, styrbord rundt om Trangmanden og retur til Skive Havn. 

Distancen er 21 sm. 
4.2 Alle farvandsafmærkninger skal respekteres, dog ikke sejlrenden ind til Skive. 

5 STARTEN 
5.1 Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26. 

- 5. min varsels signal, samt baneflag og tal stander op. 
- 4. min. Klarsignal, samt flag P op. 
- 1. min P flag ned. 
- 0. min. Startsignal, samt tal stander ned. 
- Ved skudsvigt er det flagene der tæller. 

5.2 Der er start med omvendt respit, derfor kun startprocedure for første båd. Endelig startrækkefølge og antal starter 
fremgår af deltagerlisten, der udleveres ved registreringen. 

5.3 Ved tyvstart: lydsignal & individuel tilbagekaldelse, der sættes flag X. Rettes startfejlen ikke tillægges de sekunder, der
startes for tidlig, ændret til minutter + 5 minutter. 

5.4 Alle ikke startende både skal holde sig væk fra start linjen samt startområdet. 

6 START- & MÅLLINIE 
Start- og mållinie er mellem 2 orange flagbøjer ud for Moland. Dommerstade på land, herop oplyses på skippermødet. 

7 TIDSFRISTER OG SEJLADSTID 
7.1 Både, som ikke fuldfører inden kl. 17.00, vil blive noteret "ikke fuldført" uden høring. Dette ændrer regel 35, A4 og A5. 

8 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE 
8.1 Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.  
8.2 Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er 90 minutter, efter sidste båd har fuldført dagens sejlads.  

9 SIKKERHED OG MELDEPLIGT 
En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt og om muligt sætte 
nationsflaget. Kalle Ramsdahl skal hurtigst muligt kontaktes herom på tlf. 26745525 eller VHF kanal 77 

10 PRÆMIER 
Der uddeles præmier for hver 3. startende båd, max. 15 præmier. Præmieoverrækkelse vil finde sted senest kl. 17.30 

11 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 dødsfald, der opstår som følge af eller før, 
under eller efter sejladsen. 

12 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på kr. 
10.000.000,- eller tilsvarende i anden valuta.  

13 NATIONSFLAGET 
Nationsflaget må ikke føres af en kapsejlende båd. 


