
 

 

 

Safirmesterkaber  
og  

DS Danmarks Mesterskab 
International 806 

29. og 30. juni 2013 

Thurø Sejlklub  
 

INDBYDELSE 
 

1 REGLER 
1.1 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk 
Sejlunions forskrifter. 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 

• Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport for international 806 

• Klassereglerne for Safirer og International 806. 
 

1.3 Reglerne er ændret således: 

• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, 
noteres ”ikke fuldført”. 

• Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun 
gælder, når der kapsejles. 

• Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. 

• Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. 
visse dele af sejladsbestemmelserne. 

• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på 
den officielle opslagstavle 

• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er 
kortere end reglen foreskriver. 

• Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end 
reglen foreskriver. 

• Regel A4 og A5 ændres således, at 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. 
 

1.4 I definitionen af Zonen er distancen ændret til to skroglængder, som tilladt i regel 86.1(b). 

2 REKLAME 
 Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 

 

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 
3.1 Stævnet er åbent for alle Safirer og International 806 både med gyldigt klassebevis. 

 
3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:  

• Deltagere i international 806 skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion eller en sejlklub 
under anden national myndighed under ISAF.  

• Skippere af Safirbåde skal  være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion 

• Besætningen skal desuden tilfredsstille medlemskriterieme i Dansk Safirklub og Dansk 806 klub eller 
en anden national 806 klasseorganisation. 

 
3.3 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsoplysningerne på 
henholdsvis  
www.Safirklubben.dk 
og 
www.806.dk 
Tilmeldingen skal ske senest den 14. juni 2013.  

Det samlede tilmeldingsgebyr (startpenge og bespisning) indsættes senest den 14. juni 2013 på Thurø 



Sejlklubs konto: reg. nr. 0813 konto nr. 8130467300 med angivelse af sejlnummer og rorsmandens navn. 

Modtagne tilmeldinger behandles indtil tilmeldingsgebyret er betalt som foreløbige. Alle tilmeldinger – også de 
foreløbige - offentliggøres løbende på 
www.Safirklubben.dk 
og 
www.806.dk  
 

4 INDSKUD 

4.1 Indskuddet udgør: 
Klasse Indskud 
Safirer kr. 500,- 
806 Kr. 500,- 
 
Indskuddet dækker sejladsarrangement og moleøl for båd inkl. besætning fredag, lørdag og søndag den 28. til 
30. juni. 
 
Tilkøb af mad:  
Morgenmad og smør-selv-frokost lørdag den 29. juni kr. 50,- pr. deltager. 
Morgenmad og smør-selv-frokost søndag den 30. juni kr. 50,- pr. deltager. 
Aftensmad/grill: fredag 29. juni kr. 75,- pr. deltager  
Aftensmad/festmiddag: Lørdag 30. juni kr. 175,- pr. deltager  
I alt kr. 1550,- for hele pakken for hele besætningen. 
Mad tilmeldes og betales sammen med tilmelding og betaling af indskud.  
Vin, øl og vand kan købes til yderst rimelige priser. 
  

5 TIDSPLAN 
5.1 Registrering: 

Fredag den 28. juni 2013 fra kl. 11.00 til 13.00, og igen fra kl. 18.00 til 19.00 i Thurø Sejlklubs havnehus, og 
endvidere lørdag den 29. juni fra kl. 7.30 til 8.30. 

 
5.2 Måling og kontrol: 

Kan forekomme fredag den 28. juni fra kl. 17.00 omkring bådene ved Thurø Sejlklubs bro. 
 

5.3 Dato Klasse(r) Antal sejladser 
 Fredag den 28. juni 2013 kl. 14.00 806 og Safirer 1 distance-/stjernesejlads 
    
 Lørdag den 29. juni 2013 kl. 10.00 806 og Safirer 3-4 
 Søndag  den 30. juni 2013 kl. 10.00 806 og Safirer 3-4 

 Fredagens distance-/stjernesejlads er en separat sejlads i mellem faste udlagte mærker, og den tæller ikke som 
en del af  stævnets samlede resultat. Sejladstid 2-3 timer. Der uddeles mindre præmier fredag aften for denne 
sejlads. 
 
I de samlede mesterkskaber  søges gennemført op til 8 sejladser. 
Kapsejladskomiteen forbeholder sig retten til at sejle henholdsvis færre som flere sejladser samme dag for 
bedste afvikling af stævnet.  
En eventuel afvigelse i antallet af sejladser per dag kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. 
 

5.4 Varselssignalet for den første sejlads lørdag og søndag er planlagt afgivet kl. 10.00. 
Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. 
 

5.5 Lørdag  vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 17.00 og søndag ikke senere ned kl. 15.00. 
 

6 MÅLING OG KONTROL 
Gyldigt målebrev eller klassebevis skal dokumenteres ved registrering. 
Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol: 
Der kan forekomme kontrolmålinger og sikkerhedskontrol før og under stævnet - både der indkaldes til kontrol 
på land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle og på vandet i forbindelse med måltagning. 
Målekontrol i henhold til ”DS’ målekontrolregulativ” og klassebestemmelser kan forekomme før, under og 

efter kapsejladserne.  
 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 
Foreløbige sejladsbestemmelser vil blive offentliggjort på Safirsejlere.dk og 806.dk inden stævnet.  



 

8 STED 
8.1 Stævnet gennemføres fra Gambøt Lystbådehavn - Thurø 
8.2 Banen er beliggende på Lunkebugten, ca. ½ times sejlads fra Gambøt. 

 

9 
 

BANERNE 
Der sejles på en op/ned  bane med offset mærke og gate som bundmærker. 2 opkryds og 2 lænsere.  
Banen forsøges udlagt, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver ca. 60 minutter.  
 

10 STRAFSYSTEMER 
  Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf 

 

11 POINTGIVNING 
11.1 Der anvendes bonuspointsystemet som beskrevet i Tillæg A. 
11.2 4 sejladser er krævet for at udgøre et officielt DM. 
11.3 (a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens 

point fra hver sejlads. 

 (b) Hvis fra 5 til 8 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens 
point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 

 
12 LEDSAGEBÅDE 

Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd  
 

13 PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på de anviste pladser ved Thurø sejlklubs bro. 
 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens 
skriftlige betingelser og godkendelse. 
 

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 
Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til 
den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. 
 

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

17 PRÆMIER 
Der uddeles følgende præmier:  

• For international 806 sejles, hvis der starter min. 15 både, om Dansk Sejlunions DM medaljer til de tre 
første Danske placeringer. Titlen ”Danmarksmester” og sølv og bronze medaljer, kan kun vindes af 
besætninger, der opfylder kravene i Statutter for Danmarksmesterskab.  Dvs. Danske statsborgere, 
andre der i en periode af mindst to år op til mesterskabet har haft bopæl her i landet eller medlemmer 
af Flensborg Yacht Club (medlem af DS) 

• Dansk 806 klubs vandrepræmie for årets mester. 

• Dansk Safirklubs vandrepræmie for årets mester. 

• Præmie for bedste udenlandske besætning i hver klasse. 

• Herudover vil der præmier for hver 5. startende båd i begge klasser. 

• Hvis der starter 15 både i enten 806 eller Safir (eller begge), har North Sails udlovet en sprit ny spiler. 
Der vil blive trukket lod om denne rigtig flotte præmie bland alle både i den pågældende klasse. Så 
dette er endnu en fantastisk god grund til at komme og støtte op om årets stævne.  

 
18 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. 
 

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

20 YDERLIGERE INFORMATION 
Yderligere information fås ved stævneleder Lars Løvschall på mail larsloevschall@mail.tele.dk tlf. 2966 5499 
Eller på 806.dk v/Per Røssel mail perroessel@gmail.com tlf. 51648444 
Eller safirsejlere.dk v/Mogens Laubjerg mail mogens@arkitekt.as tlf. 28112912 



 Stævneleder Lars Løvschall 
 Baneleder Kommer senere 
 Formand for protestkomiteen Kommer senere 

 Måler Ole Jensen 

 Under stævnet vil Bureauet kunne kontaktes på telefon 6220 5653. 
I tilfælde af nødsituationer under sejladserne vil dommerbåden kunne kontaktes på telefon 2966 5499 eller 
VHF kanal 10. 

  
21 REGISTRERING  

Alle både skal være registreret i bureauet. Ved registrering skal følgende fremvises:  

• Gyldigt klassebevis.  

• Bevis for medlemskab af en sejlklub.  

• Forsikringsbevis.  

• Låneerklæring, såfremt man sejler i en lånt båd. Liste med sejl og sejlknapnumre afleveres senest 
inden starten på første sejlads.  

 

 

Praktiske oplysninger (ikke en del af indbydelsen)  

TIDSPLAN 

Fredag den 28. juni  11.00 til 13.00  
14.00 
18.00 til 19.00 
19.00  

Bureauet åben for registrering  
Distancesejlads 
Bureauet åben for registrering  
Grillmiddag (tilkøbes)  

Lørdag den 29. juni  7.30 til 8.30 
7.30  
10.00 
 
 
 
19.00  

Bureauet åbent efter behov  
Morgenmad  
Varselssignal for dagens 1. sejlads  
Efterfølgende sejladser startes så hurtigt som praktisk 
muligt  
Moleøl ved hjemkomst  
Festmiddag (tilkøbes)  

Lørdag den 30. juni  7.30 til 8.30  
10.00 
 
  
 
Ca. 14.00 til 17.00 (afhængig 
af sejladsernes afvikling)  

Morgenmad  
Varselssignal for dagens 1. sejlads  
Efterfølgende sejladser startes så hurtigt som praktisk 
muligt 
Moleøl ved hjemkomst  
Præmieoverrækkelse og afslutning.  

 

 
Placering af bådene: 
Bådene vil blive anvist en plads ved Thurø Sejlklubs gæstebro. Alle bådene vil blive samlet på den ene broside. 
 

Overnatning: 
Der vil blive mulighed for opslåning af telte i mindre omfang på arealerne ved siden af Gambøt. Antal telte skal oplyses 
ved tilmelding. 
Der vil være mulighed for opstilling af campingvogne i begrænset omfang. Antal vogne skal oplyses ved tilmelding. 
Endvider henvises til: 
http://www.gambet-bb.dk/  Afstand kun 50 meter til Gambøt. 
http://thuroe-bedandbreakfast.dk 
http://www.thurokro.dk/bedbreakfast-dk 
http://www.fdm.dk/fdm-camping/thuroe-camping-paa-fyn-0 
http://www.moellegaardenscamping.dk/ 
 

Kran: 
For både der ankommer via landevejen, henvises til betalings (50 kr) elkran i Rantzausminde Lystbådehavn ca. 3 
kvarter til 1 times sejlads fra Gambøt. Søndag vil der blive arrangeret motortrukket sejlads til kranen. 


