INDBYDELSE TIL
Hirsholmene Rundt 14. september 2019
Husk den tæller med i Fr-havn Kommune Grand Prix
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REGLER

1.1 Kapsejladsen sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds
og Dansk Sejlunions forskrifter.
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DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for følgende både: Kølbåde
I kan tilmelde jer på e-mail: kapsejlads.fsk@gmail.com hvor følgende oplyses:
Bådnavn
Bådtype
Sejlnummer
Certifikatnummer eller TACIL, TACIM og TACIH mål
Oplysning om med/uden spiler
Skippers navn
Antal besætningsmedlemmer (af hensyn til morgenmad)
Telefonnummer
E-mail adresse
Evt. antal stjerneskud (se pkt. 14)
Tilmeldingsfristen er: Onsdag d. 11. september 2019 kl. 22:00
Tilmelding er bindende.

INDSKUD
Indskuddet udgør: DKK 150,- Inklusiv morgenkaffe til alle.

TIDSPLAN
Registrering + morgenkaffe:
Klokken 8.30-9.00
Skippermøde:
Klokken 9.00
Varselssignalet (første båd) er planlagt afgivet:
Klokken 9.55
Præmie overrækkelse:
Hurtigst muligt efter sejladsens afslutning og evt. endt
protestbehandling.
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MÅLING OG KONTROL
Kopi af gyldigt målebrev eller klassebevis skal fremvises ved registreringen på forlangende.

SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelser udleveres ved registreringen.

STED
Kapsejladsen gennemføres fra Frederikshavn Marina.

Deltagere kan ligge gratis i havnen fra fredag til søndag.
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Banen
Der sejles på en distance bane. Den omtrentlige banelængde vil være 19 sømil.

STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 er ændret, så der kun kræves en strafomgang indeholdende en stagvending og en
bomning.

Handicap & Pointgivning

10.1 Der sejles efter TA tal fra Dansk Sejlunion.
10.2 Der sejles med omvendt respit således, at den båd der har laveste handicap starter først, mens den
båd der har det største handicap starter sidst.
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PRÆMIER

11.1 Der uddeles præmier for hver 4. tilmeldte båd i hvert løb.
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ANSVARSFRASKRIVNING

12.1 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.

13

FORSIKRING

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

Yderligere information fås ved at kontakte Jan Larsen tlf. 51 63 29 83 eller mail: jan28.jl@gmail.com
Hvis interessen er stor nok vil vi arrangere spisning af ”Stjerneskud” efter sejladsen.
Pris 85 kr. / stk.

Mvh.
Kapsejladsudvalget
Frederikshavn Sejlklub.

