Tune Up - Horsens
Optimist A, B, C, Feva, Zoom8, E-Jolle, Laser 4,7, Radial, standard
Horsens Sejlklub
27. – 28. april 2019
INDBYDELSE
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REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og
Dansk Sejlunions forskrifter.
Desuden gælder følgende regler:
______
Reglerne er ændret således:
● [RRS 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 15 minutter efter første båd,
noteres ”ikke fuldført”.]
● [Regel 44.1 ændres, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.]
● [RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af
sejladsbestemmelserne.]
● [RRS 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne grundlag
for godtgørelse.]
● [RRS A4 og A5 ændres, så 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.
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REKLAME
Både kan pålægges at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.
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DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for følgende både: Optimist A, B, C, Feva, Zoom8, E-jolle Laser 4,7, Radial,
Standard
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Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes på www.horsens-sejlklub.dk senest
24. april 2019. Betaling ved tilmelding.
Senere tilmeldinger accepteres på betingelse af 100 kr. tillæg af startgebyr
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INDSKUD
Indskuddet udgør: 200 kr. for enmandsjoller og 300 kr. for Feva
Øvrige gebyrer:
Gratis Camping på havnen mod betaling af strøm og bad (kort købes i automat i servicebygning, ved
havnekontor)
Bemærk begrænset plads pga. forårsklargøring og søsætning af kølbåde.
TIDSPLAN
Registrering:
Dato 27. april 2019
Tid kl. 8:00 – 10:00
Sted HSH Ungdomshus ”Mongo”
Velkomst og Skippermøde kl. 9.00 på jollepladsen
Skippermøde for C-Optimist lørdag Kl. 9:30. Søndag kl. 9:00
For C-optimist vil der sandsynligvis være frokost på land.
Udstyrsinspektion og stævnemåling:
Ingen
Dato
Klasse(r)
Antal sejladser
Lørdag
Alle
Ingen max
Søndag
Alle
Ingen max
Varselssignalet for den første sejlads:
Lørdag kl. 10:55.
Søndag kl. 9:55.
På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.15:00
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MÅLING
Kopi af gyldigt forsikringsbevis og målebrev eller klassebevis skal fremvises ved registrering.
Krav om klassebevis gælder ikke C-optimist.
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelig på Horsens Sejlklub hjemmeside, men udleveres ikke
ved registreringen
STED
Stævnet gennemføres fra Horsens Lystbådehavn
Banen er beliggende på Horsens Fjord mellem havnen og Husodde.
Separat (mindre) bane for C-optimist tættes på havnen.
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BANERNE
Der sejles på en trapezbane.
Banen udlægges så sejltiden for første båd er ca. 30 – 40 min.
Banen for C-optimist ca. 20 min.
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STRAFSYSTEMER
RRS 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf
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POINTGIVNING
4 sejladser er krævet for at udgøre en serie.
(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 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.
(c)
Hvis 9 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen
af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.
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LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde min 50 meter afstand til kapsejlende både. Alle
ledsagerbåde indgår i nødberedskab.
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PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser.
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BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Regel ikke relevant
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DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER
Regel ikke relevant
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RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale og datasignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer.
PRÆMIER
Der uddeles præmier til min. hver 5 deltagere.
ANSVARSFRASKRIVNING
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.
FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås www.horsens-sejlklub.dk eller Erik Andersen 20103555 (efter 17.00)
”Gratis” Camping på havnen, mod betaling af el – kort til el købes i automat ved havnekontor (Blå
servicebygning)
Mulighed for isætning af følgebåde (kran eller slæbested)
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