Indbydelse

Håndværker Cup 2020
Sjællandsk Mesterskab
Jægerspris Sejlklub, den 3. – 4. oktober 2020
Ranglistestævne for Nordisk Folkebåd
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REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailling Federation’s og Dansk
Sejlunions forskrifter.
Desuden gælder klasseregler og Ranglisteregler for Dansk Folkebådsklub.
Reglerne er ændret således:
• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd,
noteres ”ikke fuldført”.
• Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun
gælder, når der kapsejles.
• Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
• Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr.
visse dele af sejladsbestemmelserne.
• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op
på den officielle opslagstavle
• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag
er kortere end reglen foreskriver.
• Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end
reglen foreskriver.
• Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet,
noteres ”ikke startet”.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan
også ændre andre kapsejladsregler.
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REKLAME
Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.
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DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for Nordisk Folkebåd med gyldigt klassebvis.
Både som har gyldigt klassebevis og gyldigt ansvarsforsikring kan tilmelde sig og betale ved, at klikke på dette
link og udfylde tilmeldingsformularen senest d. 29.9.2020
Deltagerbegrænsningen er 30 både efter først til mølle princippet, tilmelding er først gældende når betaling er
modtaget.
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STARTGEBYR
Startgebyr udgør kr. 400,- ved tilmelding senest d. 29.9.2020, ved senere tilmelding er startgebyret kr. 500,-
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TIDSPLAN

5.1

Dag
Første varselsignal
Antal sejladser
Lørdag d. 3. oktober
Kl. 10:55
Så mange som muligt
Søndag d. 4. oktober
Kl. 9:55
Så mange som muligt
Der vil max. blive afviklet 8 sejladser.
Varselsignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt.
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15:00.
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MÅLING OG KONTROL
Gyldig ansvarsforsikring og klassebevis skal kunne fremvises på forlangende.
Låneerklæring skal kunne fremvises på forlangende, hvis deltagerne ikke er ejer af den tilmeldte båd.
Der kan blive udført kontrolmåling og vejning før og under hele stævneforløbet fra fredag d. 2. oktober kl.
16:00
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SEJLADSBESTEMMELSER
Der udleveres IKKE sejladsbestemmelser, men fremsendes pr. mail efter tilmeldingsfristens udløb.
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STED
Stævnet gennemføres fra Kignæs havn, Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris.
Banen er beliggende på bredingen ud for Jægerspris, Roskilde Fjord.
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BANERNE
Der sejles på en op-ned bane med offset mærke ved topmærke og en gate som bundmærke.
Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver ca. 40 - 60 minutter.
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STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
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POINTGIVNING
1 sejlads er krævet for at udgøre en serie.
Gennemføres flere end 4 sejladser, vil en båds pointsum for hele stævnet være lig med summen af bådens
point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
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LEDSAGEBÅDE
Både som hører til holdledere, trænere og andre ledsager, skal registreres i bureauet og skal, når de er i
kapsejladsområdet føre klubstander eller anden identifikation.
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PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser.
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RADIOKOMMUNIKATION
Bortset fra nødsituationer, må en båd der kapsejler hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.
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PRÆMIER
Der er præmie til hver 5. tilmeldte båd, dog maksimalt 4 - samt lodtrækningspræmier fra Dansk Folkebådsklub
og sponsorer.
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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 stævnet.
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FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med minimumsdækning på
5 mill. kr. for personskade og 2 mill. kr. for tingsskade pr. stævne, eller tilsvarende i anden valuta.
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Registrering
Registrering af både og deltagere er ikke nødvendig, eventuelle sidste øjebliks ændringer sendes pr. mail til
jsksejl@gmail.com
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YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås ved henvendelse til:
Kim Kriststensen på tlf. 4019 9874 mail ikvent@mail.dk eller Hans Friis på tlf. 4014 7808 mail
hans.friis@privat.dk
Kapsejladskomite:
Stævneleder: Kim Kristensen
Baneleder:
Hans Friis - NB, Jægerpris Sejlklub
Formand for protestkomiten: Bjørn Stephensen, Jægerpris Sejlklub

