
 
VSK Pantenius Cup 

H-både (rangliste), L23, 806, X99 og Melges24 
Vallensbæk Sejlklub 

9. – 10. juni 2018 
 

INDBYDELSE 
1 REGLER 
1.1 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og 
Dansk Sejlunions forskrifter. 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 
Klasseregler for: H-båd, L23, 806, X99 og Melges24 
H-båd: Der skal være 2-4 personer ombord, som til sammen, ikke må veje mere end 300 kg. 
L23: Deltagende både skal sejles af 2 eller 3 personer. 

1.3 Reglerne er ændret således: 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.  
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler. 
 

2 REKLAME 
2.1 Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. Hvis 

denne regel overtrædes, vil World Sailing regulation 20.9.2 være gældende. [DP] 
 

3 DELTAGELSE 
3.1 Stævnet er åbent for følgende både: H-både, L23, 806, X99 og Melges24. 

 
4 INDSKUD OG TILMELDING 
4.1 Indskuddet udgør: 

Klasse Indskud 
H-båd                          1010,- 
L23                              1010,- 
806                              1010,- 
X99                              2000,- 
Melges24 1350,- 

4.2 Indskuddet dækker: 
2 x morgenmad, smørselv frokost, kaffe, te og juice. 
Wet-bar med snack. 

4.3 Grill bakke kan tilkøbes til lørdag aften. Bestilles ved tilmelding. 
Prisen kommer senere, afhængig af tilmeldinger. 

4.4 Hvis kran ønskes til i og optagning, bestilles det ved tilmeldingen. Kran service er gratis 
4.5 Tilmelding kan foretages på: https://vsk.billetexpressen.dk/ 

Senest: Mandag den 28 maj. 
 

5 TIDSPLAN 
5.1 Registrering: 

Dato 8. juni 2018 kl 18:00 – 21:00 
Dato 9. juni 2018 kl 08:00 – 09:30 
Sted: Bureauet i Juniorhuset ved jollepladsen. 

5.2 Benyttes ikke. 
5.3 Dato Klasse(r) Antal sejladser 
 Lørdag Alle Intet max 
 Søndag Alle Intet max 
5.4 Varselssignalet for den første sejlads lørdag er planlagt afgivet kl. 11:00. Varselssignalet for den 

første sejlads søndag er planlagt afgivet kl. 10:00. 
5.5 På stævnets sidste planlagte sejladsdag, vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15:00. 

 
6 MÅLING 
6.1 Kopi af gyldigt målebrev eller klassebevis skal fremvises ved registrering. 

 
 



7 SEJLADSBESTEMMELSER 
7.1 Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 

 
8 STED 
8.1 Stævnet gennemføres fra Vallensbæk havn. 
8.2 Banen er beliggende syd for havnen 

 
9 BANERNE 
9.1 Der sejles på en trapez bane. 

 
11 POINTGIVNING 
11.1 1 sejlads er krævet for at udgøre en serie. 
11.2 (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 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien, være lig med summen 

af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
 

13 PLACERING AF BÅDE 
13.1 Bådene skal placeres på de anviste pladser. [DP] 

 
14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
14.1 Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med 

kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP] 
 

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 
15.1 Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter 

klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP] 
 

16 RADIOKOMMUNIKATION 
16.1 Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale og datasignaler, som ikke er 

tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. [DP] 
 

17 PRÆMIER 
17.1 Hvis klassen har mere end 5 tilmeldte både, uddeles der præmie til de tre første både. 
17.2 Hvis klassen har 5 både eller mindre, uddeles der præmie til den første båd. 

 
18 ANSVARSFRASKRIVNING 
18.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 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 
19.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 

 
20 YDERLIGERE INFORMATION 
20.1 Yderligere information fås ved henvendelse på mail til: kb@vallensbaek-sejlklub.dk 

Her vil, Kenneth Bøggild være klar med svar på spørgsmål. 
 

21 Praktiske oplysninger 
21.1 Det er gratis at ligge i Vallensbæk havn fra fredag den 8/6 til og med mandag den 11/6 
21.2 Hostels i nærheden: 

Danhostel Ishøj Strand Vandrehjem 
Belægningen Hostel, i Hvidovre 

 


