SejlsportSønderjylland
Lillebælt Sydkreds
1. Sønderjysk Open 2020.
Sønderborg Yacht Club
6. – 7. juni, 2020
Opti-A,B, Zoom 8, E-jolle, Laser 4.7,
Laser Radial, Laser Standard, Feva XL, OK mv.
Opti-C kun 7. juni, 2020

INDBYDELSE
1 Regler
1.1
Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk
Sejlunions forskrifter.
Desuden gælder vedhæftede "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller"
1.2
Reglerne er ændret således:
•
Regel 33 (a) ændres som følger: Der kan nøjes med at vises signalflag C ledsaget med gentagne
lydsignaler.
•
Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd,
noteres ”ikke fuldført”.
•
Regel 40.1 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der
kapsejles.
•
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, der er 60 minutter, 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 kortere end reglen foreskriver.
•
Regel 78 ændres således, at Optimist joller eller optimistlignende joller kan deltage uden gyldigt
klassebevis i henhold til den vedhæftede tilladelse ” Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt
klassebevis for Optimist joller” i B-optimist og C-optimist feltet.
•
Regel A4 og A5 ændres således: 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.
1.3

For E-joller er det tilladt at modtage hjælp og instruktioner fra indkaldte trænerne.

2 Deltagelse og tilmelding
2.1
Dette stævne er åbent for Optimistjoller og optimistlignende joller i Opti-B og C samt A-optimistjoller, Zoom 8,
Tera Sport, Tera Pro, E-jolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Feva XL, 405, 470, 606 og C55. I storjolle klasserne kan sejlere over 25 år deltage – se dog indbydelsens punkt 10.
2.2
Både tilmeldes via manage2sail.dk Senest onsdag den 28.05.2020. Angiv venligst navn på sejler, jolletype,
klub og sejlnr.

https://www.manage2sail.com/e/bb79d05c-fde3-4093-af4e-a863898bc941
3

Startgebyr
Startgebyret er: DKr. 150 for én mands joller, DKr. 300 for 2 mands joller og DKr. 300 for 606-ere og C55.
Betales ved tilmelding på manage2sail

4

Tidsplan
Instruktion: Lørdag kl 9.30. Søndag kl. 9.00
4.1
Registrering: I bureauet senest 1 time før første sejladsdags planlagte varselssignal.
4.2
Sejladsplan:

Classified as Public

Varselssignal for dagens første sejlads:
Max. antal sejladser pr. dag
Lørdag
Kl: 10.30
5
Søndag
Kl: 10.00
5 (gælder ikke opti-C)
Varselssignalet for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet så hurtigt som muligt.
På stævnets sidste sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00
Bemærk at opti-C kun sejler søndag den 7. juni og der er ikke et maksimalt antal sejladser

4.3
4.4

5

Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelserne opslås på den officielle opslagstavle senest lørdag kl. 8.00, samt udleveres i
bureauet til de sejlere der måtte ønske et eksemplar.

6

Sted

7

Stævnet gennemføres fra Sønderborg Yacht Club, Marina alle 12, 6400 Sønderborg
Banerne
Det påtænkte banesystem og den planlagte sejltid fremgår af følgende oversigt:
Banesystem
Up-Down bane for C- optimist

Sejltid første båd i mål (i minutter)
30-45

Trapezbane plus ekstra bundmærke før kort kryds i mål for alle andre
sejlere

45

8 Pointgivning
8.1
Der anvendes lavpointsystem
8.2
a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads.
b) Hvis der gennemføres 5 til 7 sejladser, vil en båds pointsum i serien være summen af bådens
pointsum fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
c) Hvis 8 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.
9

Radiokommunikation
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle
både. Denne restriktion omfatter også mobiltelefoner.

10

Præmier
I de båd klasser hvor der er 2 eller flere deltagende både, er der præmier for hver påbegyndt tre tilmeldte
både. Både med sejlere over 25 år modtager ikke præmier, og indgår ikke i præmieberegningen.

11

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.

12

Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

13

Registrering
Alle både skal være registreret i bureauet, der befinder sig i SYCs klubhus inden første varselssignal.

14

Talsmand
De enkelte bådklasser kan vælge en talsmand, der varetager kontakten mellem klassens sejlere og
banelederen under stævnet. Banelederen skal oplyses om evt. valgte talsmænd inden instruktion på
stævnets første dag.

Classified as Public
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Praktiske informationer
Der er mulighed for at campere på klubbens areal fra fredag eftermiddag. Der er maks 15 pladser
som tildeles efter først-til-mølle princippet.
Der opkræves kr. 50,00 pr. enhed.
Hvis man sejler til stævnet, bedes dette meddelt ved tilmelding.
Her opkræves ligeledes kr. 50,00 pr. båd for hele weekenden.
Tilmelding bedes afgivet sammen med stævnetilmelding
Biler bedes parkeret på parkeringsplads.
Oplys venligst om du / I vil hjælpe ved:
-

Opgaver på land
Opgaver på vand

Angiv yderligere navn, klub og mobilnummer.
Der er gratis morgenmad og smør-selv-madpakke til alle hjælpere lørdag og søndag morgen kl.
8.00 i klubhuset.
Der kan tilkøbes morgenmad og smør-selv-madpakke til andre end hjælpere. For 2 dage koster
dette 60 kr ialt
Det tilstræbes at lave fælles grillaften på havnen lørdag aften. Tilmelding er ikke nødvendig, og
Interesserede skal selv medbringe mad/drikke.
Mange tak og på gensyn.
Sejlerhilsen
Stævneledelsen
Sønderborg Yacht Club

Classified as Public

