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Indbydelse
Notice
of
Race
Regler
DH
TEXEL
1.-3. juni
2018

En del af
2Star Mesterskabsserien
Classic Fyn Rundt: 1.–3. juni
AFI 2Star Race: 9.–10. juni
Øresund 1-2-3: 18.–19. august
Vegvisir Race: 23.-25. august

KERTEMINDE
SEJLKLUB
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Indbydelse til Classic Fyn Rundt 2018
1:

Classic Fyn Rundt sejles med start og mål i Kerteminde Bugt, 1-3 juni 2018.
Stævnet arrangeres af Kerteminde Sejlklub.

2:

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2017-2020) definerede regler incl.
Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter.

3:

Dokumenter, der gælder for sejladsen:
DH-reglen - http://dh.websejler.dk/da/baggrund
Texel-reglen
Klasseregler for klassebåde
Udstyrsreglerne - Equipment Rules of Sailing ERS http://www.sejlsport.dk/media/816393/ers_2017-2020_dk.pdf

4:

Deltagere:
DH: Kølbåde med 2-personers besætning (”DoubleHand”)
DH: Kølbåde med besætning på mindst 2 personer
Texel: Flerskrogsbåde med 2-personers besætning (”DoubleHanded”)
Texel: Flerskrogsbåde med besætning på mindst 2 personer
Enhver båd skal være i stand til at gennemføre forsvarlig sejlads i åbent farvand og om
natten og enkeltmandssejlads er ikke tilladt.
ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i sejladsen fuldstændig på egen risiko. Den arrangerende myndighed
påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår
som følge af, eller før, under eller stævnet.
Enhver båd skal være omfattet af en gyldig 3’parts ansvarsforsikring.
Handicapregler: DH (GPH) og Texel (TCF)
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5:

Registrering foregår i Kerteminde Sejlklubs Søsportscenter, Marinavejen 6, 5300
Kerteminde torsdag d. 31/5 kl. 16-22 og fredag d. 1/6 kl. 7-9.
Varselssignal er planlagt til fredag d. 1/6 - kl. 9.25 for tursejlads og kl. 9.55 for første start

6:

I henhold til RRS 86.1 er reglerne er ændret således:
RRS Regel 44.1 ændres til således at 2-runders straffen erstattes af en en-rundes straf.
RRS Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således at en båd ikke kan protestere/anmode om
godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler
Reglerne i RRS Del 2 erstattes af vigereglerne i de Internationale Søvejsregler (IRPCAS) i
tidsrummet 22.00 – 04.00.
I RRS reglerne 44.1, 60.1(a), 62.1(b), 63.3(a) ændres vendingen ”Del 2” til ”De
internationale Søvejsregler (IRPCAS)” i ovennævnte tidsrum.
Der skal føres lanterner iht. De Internationale Søvejsregler.
RRS 52 ændres i forbindelse med deltagelse i DoubleHand sejlads med 2 personer
ombord, således at brug af elektrisk udstyr som spil og autopilot tillades, så længe det
ikke er i konflikt med regel 42.

7:

Reklame er tilladt i henhold til World Sailing Regulation 20

8:

Ved 2 personers sejlads (DoubleHand) skal der bæres redningsvest med lys og livline ved
færdsel på dækket, samt når lanternerne er tændt også i cockpittet.
Dansk lovgivning kræver at hver båd medbringer godkendte svømme- eller redningsveste
til alle ombord (RRS 1.2 DS forskrift)
Der skal forefindes gyldigt målebrev og ethvert sejl ombord skal have gyldigt
certifikatmærke fra DS eller anden national myndighed (RRS 78 samt DS forskrift til RRS
78.1)
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9:

Registrering foregår elektronisk via www.fynrundt.dk
Tilmeldingsgebyr er DKK 750 inkl. gratis morgenmad fredag d. 1/6, og suppe efter målgang. Seneste tilmeldingsfrist er d. 27/5-2018

10:

Ved tilmelding accepterer deltageren at være underlagt Kapsejladsreglerne, samt alle
andre regler, der gælder ved denne kapsejlads.

11:

Ved registrering skal følgende fremvises:
Kopi af gyldigt målebrev, såfremt det ikke forefindes elektronisk i Dansk Sejlunions
database
Låneerklæring, hvis der sejles i lånt båd
Ved registrering skal følgende afleveres:
Mandskabsliste/Tro og Love erklæring
Ved tvivl gælder det målebrev, som er angivet under den pågældende båd på Dansk
Sejlunions hjemmeside www.websejler.dk ved tilmeldingsfristens udløb. Se punkt 9. For
øvrige deltagere gælder det foreviste målebrev.

12:

Sejladsbestemmelserne vil inden stævnet være tilgængelige på www.fynrundt.dk >
Info/NoR/SI > Sejladsbestemmelser/SI

13:

Der sejles på en bane rundt om Fyn. Banen kan være styrbord (SB) eller bagbord (BB)
rundt. Dette angives ved signalering på startbåden. Som service oplyses det også ved
skippermødet kl. 08.00 d. 1. juni. Banen, inkl. mærker der skal passeres, vil være nærmere
beskrevet i sejladsbestemmelserne. Banens længde er 142 sømil.
Der er fastsat en tidsfrist på 50 timer gældende fra hver båds starttidspunkt.

14:

Seneste tidspunkt for varselsignal er fredag d. 1/6-2018 kl. 21.55.

15:

Der uddeles præmie til vinderen af hvert løb, samt præmie for hver 5’ startende båd,
fordelt oppefra.

16:

Yderligere information fås på www.fynrundt.dk eller ved henvendelse til sekretariatet på
cfr@kerteminde-sejlklub.dk

