Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for L23, og Klassemesterskab for 806 2019
Vallensbæk Sejlklub
23-24. august 2019
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:
• DS Statutter 2019 for afholdelse af DS Danmarksmesterskaber, Klasseregler for 806 og Klasseregler
L23.
• Maksimal vindstyrke for ikke at starte er fastlagt til 12 m/sek. i middelvind. Yderligere information og
detaljer vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
• Mindste vindstyrke for ikke at starte er fastlagt til 2 m/sek. i middelvind. Yderligere information og
detaljer vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
• For 806 gælder at båden skal sejles af tre personer, og den må deltage i klassemesterskabet uden
hynder.
• For L23 gælder at båden skal sejles af 2 eller 3 personer.
Reglerne er ændret således:
• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 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”.

1.3

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan
også ændre andre kapsejladsregler.
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REKLAME
Både skal, såfremt det udleveres ved registrering føre reklamer og andre markeringer valgt og udleveret af
den organiserende myndighed.

3
3.1

DELTAGELSE OG TILMELDING
•
•

Stævnet er åbent for følgende både:
806 med gyldigt målerbrev/klassebevis eller tilsvarende udstedt af en anerkendt myndighed under

1

•
•
•

WS. Danske ejer eller rorsmand skal være medlem af 806 klubben.
L23 med gyldigt målerbrev/klassebevis eller tilsvarende udstedt af en anerkendt myndighed under
WS. Ejer eller rorsmand skal være medlem af L23 klubben.
Alle besætningsmedlemer skal være medlem af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed
under WS.
Dog kan udenlandske både, der tilhører en klasse som i Danmark er anerkendt af DS, deltage i
klassens DM og klassemesterskab med en erklæring fra Klasseorganisationen, om at båden er i
overensstemmelse med klassens regler.

3.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsformular på
https://vsk.billetexpressen.dk/.

3.3

Senere tilmeldinger accepteres mod et tillæg på 50% ekstra pr båd.
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INDSKUD

4.1

Startgebyret udgør:
Klasse
806
L23

Indskud
1.450,00 kr.
1.450,00 kr.

Tilmeldingsfrist: Mandag den 12 august 2019
I startgebyret er inkluderet:
• Morgenmad med smør-selv frokost, fredag, lørdag & søndag
• Wetbar/aftersail med varm snack, drikke og musik fredag og lørdag
• Camping på havnen, inklusiv fri adgang til gratis bad, strøm, etc. torsdag – søndag
• Gratis liggeplads i havnen fra torsdag – søndag
• Gratis brug af kran ved ankomst på trailer, samt hvis behov for vask af båd ved ankomst
• Gratis adgang til slæbested for følgebåde/trænerbåde, og gratis brug af kran hvis det funger bedre
• Fri adgang til fællessauna, bad og omklædning
4.2

Øvrige gebyrer:
Der afholdes sejler middag, for alle klasser med live musik lørdag aften. Deltager pris: 175,00 pr. deltager
Priser for ekstra forplejning, afslutningsfest etc., fremgår af tilmeldingsblanketten som også fungerer som
bestilling af disse ydelser.
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TIDSPLAN

5.1

Registrering:
I bureauet 22. august kl. 17:00 – 20:00 og 23. august kl. 08:00 – 09:30.

5.2

Måling og kontrol:
Der vil ikke være måling og kontrol af alle deltagende både, men stikprøve kontrol kan forekomme, jf. punkt
6.

5.3

Program:
Fredag 23. august 2019 kl. 11:00
Lørdag 24. august 2019 kl 10:30

5.4

På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.16:00

5.5

Kapsejladskomiteen forbeholder sig ret til at sejle flere eller færre sejladser samme dag for bedste afvikling af
stævnet. Dette kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Klasse(r)
L23 & 806
L23 & 806

Antal sejladser
Der søges gennemført 4
Der søges gennemført 4
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5.7

MÅLING OG KONTROL
Gyldigt målebrev og/eller klassebevis vil blive kontrolleret på websejler.dk. Udenlandske både skal fremlægge
dokumentation jf. 3.1 ved registrering.
Senest ved registrering skal der, hvor det kræves i klassereglerne, opgives numre i sejlknap for alle sejl der
benyttes i stævnet.
Låneerklæring skal afleveres ved registrering, såfremt ejer opført i målebrev ikke er ombord under stævnet.
Kontrol af kapsejladskondition i henhold til klassereglerne kan forekomme.
SEJLADSBESTEMMELSER
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Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige www.manage2sail.com før stævnets første varselssignal.
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STED

8

Stævnet gennemføres fra Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Havnevej 1, 2665 Vallenbæk Strand..

8.1

Banerne udlægges udenfor Vallensbæk Havn.

8.2

BANERNE
Der sejles på op/ned baner med en tilstræbt omsejlingstid på 60 minutter
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STRAFSYSTEMER
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Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf
POINTGIVNING

11
Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
11.1
11.2

(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 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens
point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på ledige pladser i Vallensbæk Havn.
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BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

12.1

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.
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DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

14.1

Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til
den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.
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RADIOKOMMUNIKATION
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15.1

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

16.1

Der sejles om Dansk Sejlunions DM medaljer til de tre første placeringer samt udsatte vandrepokaler i L23
klassen.
Der sejles om om Klassemesterskabsmedaljer til de tre første placeringer i 806 klassen.
Der er præmie for hver 5 tilmeldte både, minimum 3 præmier pr. klasse, maksimalt 8 præmier.
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ANSVARSFRASKRIVNING

17.1

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)

17.2

Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald,
der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
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FORSIKRING

18.1

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

19

YDERLIGERE INFORMATION

19.1

Yderligere information fås på Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside eller ved henvendelse til stævnelederen.
Stævneleder: Kenneth Bøggild, kb@vallensbaek-sejlklub.dk tlf. +45 2534 4050
Baneleder: Morten Halberg
Formand for protestkomite: Følger
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