SejlsportSønderjylland
Lillebælt Sydkreds

Indbydelse til Haderslev Sejl Clubs, Damcup.
Lørdag den 31. august 2019.
Gældende for bådklasserne: (Opti-C, Opti-B, Tera Sport, Feva og Zoom 8)
Dette er et: Startcup og der tages særligt hensyn til ”nye” sejlere.

Information
•
•
•
•
•

•
•

Sted: Haderslev Søsportscenter, Damstien 28, 6100 Haderslev.
Dato og tid: lørdag den 31. august 2019 klokken 9.00.
Der er præmie til alle deltagere.
Pris pr. deltager 100 kr. Betales kontant på dagen.
Tilmelding på mail: ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk eller sms 22 97 45 20.
Ved tilmelding oplyses: Navn på sejler, jolletype, sejlnummer, samt navn på hjælper (angiv
hjælp på vand eller land).
Tilmeldingsfrist tirsdag den 27. august 2019.
Der gennemføres så mange sejladser som muligt indenfor nedenstående tidsramme.

Dagens program.
Registrering og betaling fra kl. 9.00 – 9.30.
Skippermøde for ledsagerbåde kl. 9.40.
Skippermøde for alle kl. 9.45.
Første varselssignal ca. kl. 10.30.
Frokost på land ca. kl. 12.30.
Første varselssignal efter frokost ca. kl. 13.30.
Der startes ikke senere end 15.30.
Præmieoverrækkelse kl. ca. 16.30.

Sejladsbestemmelser.
Der sejles efter Torm enkelt kapsejladsregler. http://www.sejlsport.dk/ungdom/koncepter-tilklubber/torm-enkel-kapsejlads
Alle sejlere og hjælpere, bærer rednings/svømmevest på vandet.
Regelrådgiver Nicolai Ebbesen HSC.

Der sejles på fælles trekantsbane
Der søges gennemført så mange sejladser som mulig - Den arrangerende klub forbeholder sig
retten til at fastsætte antallet af sejladser.
Der anvendes lavpointsystemet
Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads.
Hvis der er blevet gennemført 5 eller flere sejladser, vil en båds pointsum i serien være summen af
bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
Ansvarsfraskrivelse
Deltagerne deltager i stævnet på deres egen risiko – Den arrangerende myndighed påtager sig ikke
noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før under
eller efter stævnet.

Offentliggørelse af resultater
Ved tilmelding accepteres at resultatlister og foto fra stævnet evt. offentliggøres i lokalpressen, på
Haderslev Sejl-Clubs og Sejlsport Sønderjylland samt Dansk Sejlunions hjemmesider.

Med venlig hilsen og på gensyn til en sjov og spændende dag.
Haderslev Sejl Clubs ungdomsafdeling.

