Kolding Sejlklub har hermed fornøjelsen at indbyde til
Åbent klubmesterskab - Klassebåde
Lørdag den 27. - 28. September 2008

1 Regler
1.1
Der sejles efter ISAFs kapsejladsregler (RRS) 2005 – 2008, Skandinavisk Sejlerforbunds- og DSs
forskrifterog relevante klasseregler.

1.2
Indbydelsen gælder entype- og klassebåde med gyldigt klassebevis/målerbrev. Der skal minimum være 3
tilmeldt både pr. Type/klasse, før tilmelding accepteres.

1.3
Reglerne er ændret således:
Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der
kapsejles.
Reglerne 44.1 og 44.2 ændres, jf. punkt 8
Regel 35 og A4 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ”ikke
fuldført”
Regel 60.1(a) ændres så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestemmelserne
Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen både gælder for protester og anmodning om godtgørelse fra
både samt for protester fra kapsejladskomité og protestkomité
Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er ændret
Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignaler, noteres ”ikke startet”
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

2 Tidsskema
Varselssignal Lørdag 27. September kl. 10.55
Varselssignal Søndag 28. September kl. 09.55
Der vil ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00 søndag 28. September.

3 Tilmelding
Tilmelding skal ske på nedenstående tilmeldingsformular, som er en del af denne indbydelse.

4 Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelserne vil blive udleveret fra Kolding Sejlklubs klubhus, Dokvej 1, 6000 Kolding ved
registrering mellem kl. 09.00 og 10.00 lørdag den 27. September 2006.

5 Registrering
Alle både skal registreres i klubhuset før start, hvor der skal fremvises gyldigt klassebevis, bevis for
medlemskab af en af DS anerkendt sejlklub for mindst rorsmanden samt bevis for gyldig tredjeparts
ansvarsforsikring med en minimumsdækning på mindst DKr. 5.000.000.

6 Bureau
Der vil ikke være noget bureau, men meddelelser til deltagerne vil blive annonceret på tavle opstillet i
klublokalet.

7 Baner
Der sejles på udlagte op/ned baner, med afvisermærke ved topmærket og bundgate.
Banerne er udlagt i Kolding inderfjord.

8 Straffe
Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves en strafomgang indeholdende en stagvending og en
bomning

9 Pointsystem
Ved gennemførelse af 5 sejladser kan dårligste resultat fratrækkes, og ved gennemførelse af 8 eller flere
kan de 2 dårligste resultater fratrækkes.
Der anvendes lavpointsystemet, tillæg A til Kapsejladsreglerne.

10 Præmier
Der er præmier for hver 5. startende båd/klasse. Bedst placerede Båd fra Kolding Sejlklub vil blive tildelt
titlen Klubmester.

Praktiske oplysninger:

Det vil være muligt at benytte 2 tons kranen i Kolding Nordhavn fredag aften den 26. September 2007 og
lørdag formiddag den 27. September, og igen efter afslutningen af stævnet søndag 28. September 2007.
Interesserede bedes ringe til stævnelederen, Heines Nielsen Tlf. 2097 9276
Lørdag aften vil der blive arrangeret fællesspisning i Kolding Sejlklub, men medbragt mad er naturligvis også
velkommen.
Ligeledes vil der være mulighed for at købe morgenmad/frokost pakker lørdag og søndag.
Drikkevarer kan købes til klubpriser.
Yderligere informationer om stævnet kan fås ved henvendelse til stævneleder Heines Nielsen/Bente
Agerskov:
Heines Nielsen:
Mobil 2097 9276
E-Mail: kordan@stofanet.dk

Bente Agerskov:
Dag 7632 4025
Mobil 2233 8270
Aften 7550 4762
E-Mail : bente.agerskov@apv.com

