Kolding Sejlklub og Kolding Bådelaug
Onsdagssejladser 2017
Sejladsbestemmelser.
REGLER
Der sejles efter Dansk Sejlunion ”Kapsejladsreglerne 2017-20”, samt disse forskrifter.
Reglerne er ændret således:
Straffen i §44.1 ændres til en 1-runde straf.
MÅLREGLER
Certifikat nummer opgives ved tilmelding.
Der sejles efter gældende DH mål, hvor det er GPH, der bruges.
For 2017 vil vi også invitere både uden DH målerbreve til at deltage på lige vilkår som både med
målerbreve. Det vil ske således at Kapsejladsudvalget via websejler.dk finder en båd så lig den
tilmeldte som muligt og benytter så dette måltal.
TILMELDING
Tilmelding sker til egen klub.
Sidste rettidige tilmelding er onsdag den 26. april, 2017.
Senere tilmelding aftales med klubbenes kapsejladsudvalg.
STARTGEBYR
Gebyr for begge serier er kr. 500, som betales ved tilmelding.
MEDDELELSER
Meddelelser til deltagerne vil blive sendt til deltagerne via e-mail. Det er deltagernes ansvar at
meddele ændringer til mailadresse til Kapsejladsudvalget.
Eventuel aflysning på grund af vejrforhold, bliver noteret på tavlen i klubhuset senest en halv time
inden første start.
Resultater af de enkelte sejladser vil så vidt muligt blive fremsendt per e-mail samme aften som
sejladsen.
Resultater kommer også på klubbernes hjemmeside, dog med nogen forsinkelse.
TIDSPLAN

Kapsejladserne sejles i 2 serier. Datoerne er planlagt som følger:
1. serie: 03/05 – 10/05 – 17/05 – 31/05 – 14/06 – 21/06.
2. serie: 09/08 – 23/08 – 30/08 – 06/09 – 13/09 – 22/09
Varselssignal for første start er kl. 18:25 for alle sejladser.
Husk korrekt lanterneføring for sejladser efter mørkets frembrud.
Fællessejlads: På datoerne 07/06 og 16/08 vil sejladserne være fælles sejladser for klubber ved
Lillebælt, og der sejles ud for Skærbæk. Varselssignal er planlagt til kl. 18.40 for første sejlads.
Separat tilmelding i egen klub. Startgebyr for begge sejladser er kr. 50.
Præmieuddeling i egen klub.
Banekort, sejladsbestemmelser, startlister og resultater for disse 2 sejladser er på Middelfart Sejlklubs
hjemmeside.
KAPSEJLADSOMRÅDE
Kapsejladsområdet er Kolding Fjord – banekort er vedlagt.
BANER
Er grønne og røde nummererede skilte ophængt på dommerbåden – læseretning fra venstre mod
højre. Grønt nummer skal passeres med bådens styrbord side og rødt nummer med bådens bagbord
side.
MÆRKER
(De gule bøjer lægges ud med hensyn til sejladsforhold og kan derfor blive flyttet lidt mellem
sejladser)
1: Gul bøje udlagt øst for Kolding Sydhavn mellem de to indsejlinger
2: Gul bøje udlagt ved Rebæk, øst for surferklubben
3: Gul bøje udlagt ved Strandhuse så vidt muligt overfor bøje 2.
4: Grøn lysbøje ved Terrasseparken, vest for den nye badebro
5: Grøn afmærkningsbøje ved Hotel Kolding Fjord, øst for badebroen
6: Rød lysbøje i Agtrupvig syd for Drejens Odde
7: Midtfarvandsbøje mellem Skarreodde og Skærbæk
START og MÅL
Startlinjen vil være mellem gul bøje og orange flag på dommerbåden.
Mållinjen vil være mellem sidste mærke i banen og orange flag på dommerbåden.
Ved eventuel baneafkortning vil dommerbåden sætte signalflag S og placere sig ved det nye
måltagningsmærke.
Bemærk: Ved måltagning efter mørkets frembrud skal bådene lyse på deres sejlnummer.
STARTPROCEDURE
Fremgår af vedlagte liste.
Bemærk: Både der befinder sig på banesiden ved deres startsignal, tilbagekaldes i henhold til
kapsejladsreglerne §29.1.
Der laves ikke generel tilbagekaldelse.

Bemærk: Kapsejladsreglerne § 24.1, hvilket betyder at både der ikke er startende, skal holde klar af
startområdet efter første varsel.
TIDSBEGRÆNSNING
Tidsbegrænsningen vil være 2½ time for hver start.
Bemærk: Både som vælger at udgå, skal kontakte Dommerbåden.
PROTEST
Protestskema skal afleveres til en repræsentant fra dommerbåden senest 1 time efter sidste båd har
fuldført. Modparten i en protest vil blive kontaktet hurtigst muligt af kapsejladsudvalget efter
modtagelse af protesten. Deltagerne i en eventuel høring vil blive informeret om tid og sted for
høringen. Alle protester forventes behandlet inden den efterfølgende onsdagssejlads. (Protestskema
kan fås på Dommerbåden)
POINTGIVNING
Lavpointsystem, som beskrevet i Tillæg A vil blive anvendt med 6 planlagte sejladser i hver serie.
Regler for fratræk: Der vil være 2 fratrækkere i hver serie. Aflyste sejladser ændrer ikke på dette.
PRÆMIER
Præmieoverrækkelse vil finde sted umiddelbart efter afslutningen af sidste sejlads i hver serie. For
første serie vil præmieoverrækkelsen foregå i KBL’s klubhus, Marina Syd og for anden serie i KS’s
klubhus på Marina Nord.
Der er præmier til første og anden plads i hvert løb.
I løb med mere end 6 tilmeldte vil der tillige være præmie til tredje pladsen.
Ved afslutning på anden serie, vil overalt vinder for begge serier blive hædret som Klubvinder. Der vil
være en Klubvinder for begge sejklubber.
FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredieparts ansvarsforsikring.
Kapsejladsudvalget opfordrer til at samtlige besætningsmedlemmer er medlem af KS eller
KBL, da kontingentet bruges til at reducere omkostninger for deltagelse i kapsejladser.

Kolding Sejlklub Kapsejladsudvalg ved Karsten Søgård Jensen, 2048 3225,
karsten.soegaard.jensen@gmail.com, KS.kapsejlads@gmail.com
Kolding Bådelaug Kapsejladsudvalg ved Kim Fredslund, 26392834, kokkemanden@stofanet.dk
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TALSTANDERE:

STARTPROCEDURE:

Tid
1. start
2. start

3. start
4. start

Betegnelse

18:15
18:25
18:26
18:29
18:30
18:31
18:34
18:35
18:36
18:39
18:40
18:41
18:44
18:45

Flag

Lyd

Banenumre sættes
Varsel
Klar
Et-minut
1 Start
Klar
Et-minut
2 Start
Klar
Et-minut
3 Start
Klar
Et-minut
4 Start

Talstander 1 op
P flag op
P flag ned
Tal 1 ned og Tal 2 op
P flag op
P flag ned
Tal 2 ned og Tal 3 op
P flag op
P flag ned
Tal 3 ned og Tal 4 op
P Flag op
P Flag ned
Tal 4 ned

Horn
Horn
Lang horn
Horn
Horn
Lang horn
Horn
Horn
Lang horn
Horn
Horn
Lang Horn
Horn

P flaget

Klarsignal

X flaget

Tilbagekaldelse
ved tyvstart
sammen med
horn

S flaget

Ved afkortning af
banen –
sammen med
2xHorn

