TILMELDING TIL

Udtagelsesserie til
50th
International Knarr Championship

> Tilmeldingsfrist d. 20. maj 2017 <
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I samarbejde med Kongelig Dansk Yachtklub afholder Dansk Knarr Klub d. 4 –11. august 2018 det 50th
International Knarr Championship (IKC).
Det bliver en stor begivenhed i vores klasse med 50 års jubilæet og konkurrencen vil bestå af de bedste
Knarr sejlere fra alle 3 nationer. Både sportsligt og socialt vil alle sejl blive sat for som værtsnation at hylde
jubilæet og det er ambitionen at det skal blive det bedste IKC i mands minde.
Knarr klubben indbyder hermed ALLE de danske Knarrsejlere til at deltage i udtagelsesserien i 2017 til IKC
2018 for at dyste om at være blandt de bedste danske sejlere.

Deltagelse
Ret til deltagelse i udtagelsesserien til IKC 2018 har de rorsmænd med besætninger, som opfylder følgende
betingelser:
1. stiller med en Knarr med gyldigt certifikat og som overholder Knarr International Class Rules 2017
(se: www.knarronedesign.com),
2. er medlemmer af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed under ISAF,
3. opfylder deltagerbetingelserne om ejerskab af en Knarr og om professionalisme, jf. ”Deed of Trust”.
(Se: www.knarronedesign.com),
4. rorsmanden skal være medlem af Dansk Knarr Klub;
5. evt. substitut rorsmand skal indgå i besætningen ved IKC udtagelsessejladserne i 2017, hvis
rorsmanden bliver udtaget til og sejler IKC.
6. rorsmanden skal senest den 20. maj 2017 have tilmeldt sig udtagelsesserien.
7. båden rorsmanden repræsenterer, skal stilles til rådighed for IKC 2018.
De tilmeldte rorsmænd skal sejle hele udtagelsesserien med mulighed for substitut i maksimalt et (1)
stævne. Rorsmanden kan skifte besætningsmedlemmer og/eller båd i løbet af udtagelsesserien.
Alle deltagerne i udtagelsesserien skal stille deres både (også evt. låne/lejebåde) til rådighed for IKC 2018 –
også selvom de ikke kvalificerer sig til at deltage i IKC 2018. Det forudsættes, at bådene er behørigt
forsikrede, Knarr klubben tegner en særlig forsikring til dækning af bådes eventuelle selvrisiko, således at
alle bådejere holdes skadesløse i tilfælde af skader på deres både under IKC 2018 samt for erstatning af evt.
bortkomne effekter.
Der kan ikke dispenseres fra ovenstående regler.
Rorsmænd eller skippere, som ikke kvalificerer sig til at deltage i IKC 2018, inviteres til den daglige
præmieuddeling samt mulighed for gratis deltagelse i mid-week party eller i jubilæumsarrangement.

Kvalifikation
Danske deltagere i IKC 2018 bliver de rorsmænd med besætninger, som bliver bedst placeret i
udtagelsesserien samt den regerende IKC mester med besætning, såfremt der bliver en dansk IKC vinder i
Oslo 2017.
Der udtages det antal rorsmænd med besætninger, som Danmark er berettiget til at stille med ved IKC
2018, jf. ”Deed of Trust” med evt. senere ændringer. Antallet forventes at være mindst 10, men
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arrangementskomiteen stræber efter at få op til 12 besætninger med. Dette vil kræve at den Danske Knarr
Klub lykkes med at få 25 både klar til stævnet.

Wild Cards
Knarr klubben vil igen præmiere de tilmeldte rorsmænd, der ikke placerer sig blandt de første i udtagelsessejladserne ved, at de to (2) sidste danske rorsmand bliver fundet ved simpel lodtrækning. Lodtrækningen
foregår ved årsmødet 2017. For hver sejlads en rorsmand har startet i blandt de fire stævner kommer et lod
i admiralshatten. De to (2) sidste deltager/rorsmanden findes nu ved simpel lodtrækning. Det er en
forudsætning at skipper eller bemyndiget er tilstede på årsmødet.

Udtagelsesserien
Udtagelsesserien omfatter fire weekend stævner, hver med op til 7 sejladser, der så vidt muligt alle sejles
efter Knarrklubbens sejladsbestemmelser.
Der afholdes i 2017 to kvalifikationsstævner i foråret og to stævner i efteråret.
Stævnerne i 2017 er (med forbehold for ændringer):
1. IKC 2017/1: Mellerup Cup, Skovshoved, 20 - 21. maj
2. IKC 2017/2: Sletten Cup, Sletten, 10 - 11. juni
3. IKC 2017/3: Hellerup Cup 26 - 27. august
4. IKC 2017/4: KDY Knarr DM, Rungsted 16 -17. september
De fire stævner giver mulighed for i alt 25 sejladser, som alle tæller med til udtagelsesserien, idet der
beregnes et antal fratrækkere:
1. Ved 7-10 sejladser kan der fratrækkes: 1 sejlads.
2. Ved 11-13 sejladser kan der fratrækkes: 2 sejladser.
3. Ved 14-16 sejladser kan der fratrækkes: 3 sejladser.
4. Ved 17-19 sejladser kan der fratrækkes: 4 sejladser.
5. Ved 20-22 sejladser kan der fratrækkes: 5 sejladser.
6. Ved 23-26 sejladser kan der fratrækkes: 6 sejladser.
I stævnerne deltager også Knarrer, som ikke er tilmeldt udtagelsesserien for IKC 2018. Uanset dette er det
stævnets pointberegning, der tæller til udtagelsesserien.
Eventuelle tvister om nærværende regler afgøres af Knarr klubbens bestyrelse.
Udtagelsesseriens resultatberegning afventer ikke afgørelser af eventuelle appeller, anmodninger o.l. til
Dansk Sejlunion.
Bliver du kvalificeret og tilmelder dig IKC, så vær opmærksom på at der kan optræde et afmeldingsgebyr,
hvis du afmelder dig, når der er mindre end 4 måneder til stævnet.

Deltagergebyr
Det er GRATIS at tilmelde sig udtagelsessejladserne til IKC 2018. HUSK at tilmelding er nødvendig, det er
ikke nok blot at deltage i stævnerne i udtagelsesserien.
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Tilmelding og tidsfrist
Send en mail til info@knarr.dk senest den pr. 20. maj 2017 med følgende oplysninger:
Tilmelding til IKC udtagelsesstævne
Knarr nr.
Bådens navn
Rorsmand
Adresse
Mobil nr.
tekst: Hermed tilmelder jeg mig til udtagelsesserien til IKC 2018 på de vilkår, som fremgår af
”Invitation til udtagelsesserien for International Knarr Championship 2018”.

Har du spørgsmål?
Spørgsmål kan stilles til:
Jacob Zarp, Kapsejladsudvalget
Mail: Jakobzarp@gmail.com
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