Kolding Sejlklub har hermed fornøjelsen at indbyde til

CUP 2009
23 – 24. Maj 2009
Nordiske Folkebåde
1
1.1

Regler
Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og
Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

Desuden gælder følgende regler:
Statutterne for Nordea Cup pokalen og Statutter for Fredericia Sølvs Vandrepokal.

1.3

Reglerne er ændret således:
1.3.1 Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke
kun gælder, når der kapsejles.
1.3.2
Reglerne 44.1 ændres, jf. punkt 10.
1.3.3
Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter
første båd, noteres ”ikke fuldført”.
1.3.4
Regel 60.1(a) ændres så en båd ikke kan protestere mod visse dele af
sejladsbestemmelserne.
1.3.5
Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen, der er 90 minutter, både gælder for
protester og anmodning om godtgørelse fra både samt for protester fra
kapsejladskomité og protestkomité.
1.3.6
Regel 61.1(b) ændres, så protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive
slået op på den officielle opslagstavle.
1.3.7
Regel 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne grundlag
for godtgørelse.
1.3.8
Regel 62.2 ændres, så fristen for genåbning af en sag om godtgørelse er kortere end
reglen foreskriver.
1.3.9
Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen
foreskriver.
1.3.10 Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignaler,
noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ovenstående ændringer vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.
2
2.1

Reklame
Reklame i overensstemmelse med ISAF Regulation 20 (Advertising Code) med de begrænsninger der
følger af klassereglerne. Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.

3
3.1
3.2
3.3

Deltagelse og Tilmelding
Stævnet er åbent for Nordiske Folkebåde.
Rorsmanden skal være medlemmer af Dansk Folkebådsklub.
Både som har gyldigt klassebevis og gyldig ansvarsforsikring kan tilmelde sig ved at udfylde
tilmeldingblanketten, som er en del af indbydelsen, og sende den til:
Hans Vengberg
Enøvænget 20
6000 Kolding

4

eller som e-mail til: hans@vengberg.dk
Tilmelding skal være modtaget senest 18. maj 2009.
Betaling afregnes i forbindelse med registrering.
Indskud.

4.1
4.2

Indskuddet udgør 250,00 kr.
Ved tilmelding senere end angivet i pkt. 3.3 erlægges der et ekstragebyr på 200,- Kr.

5
5.1

Tidsplan.
Registrering af både og deltagere vil ske i perioden lørdag d. 24. maj fra kl. 08.00 til 10.00.
Bureauet der er beliggende i Klubhuset.
Der sejles så mange sejladser som muligt, fordelt efter banelederens skøn.
Varselssignal Lørdag 23. maj kl. 11.00
Varselssignal Søndag 24. maj kl. 10.00
Der vil ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 16.00 lørdag og kl. 14:00 søndag.

5.2
5.3

6
6.1
6.2

Måling og Kontrol.
Kopi af gyldigt klassebevis og medlemskab af Dansk Folkebådsklub for rorsmanden skal fremsendes
sammen med tilmeldingen.
Der kan blive udført kontrolmåling og vejning før og under stævnet.

7
7.1

Sejladsbe stemmelser.
Sejladsbestemmelserne vil blive udleveret fra bureauet ved registrering.

8
8.1
8.2

Sted.
Stævnet gennemføres fra Kolding Lystbådehavn.
Banen er beliggende i Kolding inderfjord.

9
9.1

Banerne.
Der sejles på op/ned bane med afvisermærke og bund gate, samt forskudt start og mållinie.

10
Strafsystemer.
10.1 Regel 44.1 er ændret så to-runders-straffen er erstattet af en-rundes-straf.
11
11.1
11.2
11.3

Pointgivning.
Der anvendes Lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
1 sejlads er krævet for at udgøre en serie.
a)
Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i stævnet være lig med
summen af bådens point fra hver sejlads.
b)
Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i stævnet være lig med
summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket point fra dens dårligste resultat.

12
Ledsagebåde.
Bruges ikke.
13
Placering af Både.
Bruges ikke.
14
Begrænsning for optagning.
Bruges ikke.
15
Dykkerudstyr og plastikbassiner.
Bruges ikke.
16
Radiokommunikation.
16.1 Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for
alle både, undtagen i nødsituationer. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

17

Præmier.

17.1 Der uddeles følgende præmier:
a)
Til besætningen på hver 5. tilmeldte båd.
b)
Nordea Cup pokalen, som vindes af det hold, der sammenlagt har opnået færrest point
overalt (uden fratrækkere).
c)
Fredericia Sølvs vandrepræmie ”Lillebælts Pokalen” til den vindende båd overalt.
d)
Præmie til bedste båd der ikke normalt deltager i sejlads udenfor egen klub.
Kandidaterne udpeges efter førstedagens sejladser af en person fra hver af de 3 både der på
det tidspunkt fører sammenlagt, samt stævnelederen.
Der skal mindst udpeges 1/3 og maksimalt ½ af deltagerne, begge rundet op til hele tal.
18
Ansvarsfraskrivning.
18.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig for deres egen risiko (Se RRS 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 stævnet.
19
Forsikring.
19.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjepartsansvarsforsikring med en
minimumsdækning på 5 Mill. Kr. for personskade og 2 Mill. Kr. for tingskade pr. hændelse, eller
tilsvarende i anden valuta.
20
Yderligere information.
20.1 Yderligere informationer om stævnet kan fås ved henvendelse til stævneleder Hans Vengberg:
Fastnet 75 50 80 20
Mobil 26 20 30 80
E-Mail

hans@vengberg.dk

Praktiske oplysninger:

Det vil være muligt at benytte 2 tons kranen i Kolding Nordhavn fredag aften den 22. Maj 2009 og lørdag
formiddag den 23. Maj, begge dage efter aftale med stævnelederen, og igen efter afslutningen af stævnet
søndag den 24. Maj.

De der er interesserede i uofficiel spisning fredag aften bedes henvende sig til stævnelederen.
Lørdag aften vil der blive arrangeret fællesspisning i Kolding Sejlklub, men medbragt mad er naturligvis også
velkommen.
Der være mulighed for at købe morgenmad/frokost pakker lørdag og søndag.
Drikkevarer kan købes til klubpriser.

