RETRORETRO-CUP 2015
LILLEBÆLT SYDKREDS
ARRANGERET AF
ASC OG SYC
ASC og SYC samt Kredsnetværket under Dansk Sejlunion inviterer hermed til Retro-CUP i bådtypen J 80

SØNDAG D. 31.05.2015 ifm. HAVNEPROMENADENS INDVIELSE I AABENRAA
Stævnet afvikles efter ISAF’s kapsejladsregler (RRS 2013-2016), denne indbydelse og stævnets
sejladsbestemmelser.
Der sejles i 4 både, som stilles til rådighed af ASC og SYC. Der skal således ikke medbringes både.
Stævneledelsen foretager en heat-inddeling af de tilmeldte, der vil blive inddelt i hold à 3 eller 4 deltagere
således, at der sejles i heat af 4 både. Der byttes både mellem sejladserne. Efter de indledende heats,
sejles der finale mellem de 4 bedst placerede hold.
Der dømmes på vandet - der er således ikke efterfølgende protestbehandling. Alt er afgjort på målstregen.
Der vil være mulighed for instruktion og besigtigelse af bådene 31.05. formiddag inden kl. 10:00. På
samtlige både vil der være en aft guard (sejlkyndig sikkerhedsperson) både før og under sejladserne
Tilmelding inden 22.05.2015 sker via www.sejlsportsyd.dk.
Tilmeldingen skal indeholde sejlerens navn, klubtilhørsforhold og kontaktoplysninger i form af e-mail
adresse og telf. nr. Ret til at deltage i Retro Cup har alle, der er medlem af en sejlklub under Dansk
Sejlunion.
Der kan tilmeldes som hold à 3-4 personer eller som enkeltpersoner. Stævneledelsen foretager den
endelige holdinddeling baseret på antal tilmeldte hold og enkeltpersoner.
Der sættes en øvre grænse ved 32 deltagere efter ”først til mølle”– princippet!
Det forventes ikke, at deltagerne er rutinerede kapsejlere. Typisk vil 1 års sejlerfaring fra en sejlerskole
være et tilstrækkeligt grundlag for deltagelse. Vigtigst er, at man er indstillet på et socialt og sjovt
samvær på vandet i en uhøjtidelig kapsejlads, hvor en god oplevelse er det vigtigste!
Bureauet er åbent fra kl. 7:30 d. 31.05.2015 .

På gensyn i Aabenraa Sejl Club

Startgebyr udgør kr. 250, – pr. deltager (inkl. morgenbord og frokost) og skal indsættes på konto 979700010-00527 med angivelse af sejlers navn.
Præmier Der vil være præmier til de tre første placeringer.
Skippermøde ved ASC`s klubhus kl. 10:00.
Baner: Der sejles udenfor ASC`s havn. Banen er en op-ned bane. Gennemsejlingstiden for banen bliver
ikke over 15 minutter. Banen ligger tæt på land således, at der er mulighed for tilskuere, at følge med i
sejladserne.
1. start vil være kl. 10:30 d. 31.05.2015
Pointsberegning i et heat er således: 1. plads giver 3 point, 2. plads 2 point, 3. plads 1 point. De fire hold
med de højeste antal point, sejler finalen. Ved pointlighed er de indbyrdes placeringer afgørende.
Program og Sejladsbestemmelser findes på kredsens hjemmeside www.sejlsportsyd.dk
Information: kontakt undertegnede.
Aabenraa d. 18.04.2015
Jan Wojtczak
Kredsformand og Stævneleder, 40623034
jwconsult@vip.cybercity.dk
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