
Middelfart Sejlklubs Onsdagssejladser 2019 Efterårsserien 

Sejladsbestemmelser: 
 

Regler:  

Årets sejladser inddeles i en forårsserie og en efterårsserie, samt en klubmesterskabsweekend for 

onsdagskapsejlerne. Forårsserien er Maj-Juni hvorefter der kåres vindere af forårsserien.  

Efterårsserien er sejladserne i August-September og klubmesterskabet afholdes i en weekend i 

september. Nærværende Sejladsbestemmelser og tilhørende løbsinddeling er gældende for 

efterårsserien. Nye sejladsbestemmelser dækkende klubmesterskabet kommer senere. 

 

Der sejles efter ISAF`s kapsejladsregler RRS 2017-2020, Dansk Sejlunions forskrifter samt disse 

bestemmelser. Straffen i kapsejladsreglernes § 44.1 er ændret til en 1-runders straf.  

 

Måleregler: 

Kun både med gyldigt kapsejladslicens(målerbrev) kan deltage i sejladserne. Kølbåde sejler efter 

gældende DH-GPH mål. Flerskrogsfartøjer efter TEXEL eller IOMR.  

 

Sejladser: 

1. start går kl. 18:30 i efterårsserien. 

 

Sejladsdatoer: 

 

 Efterårsserien 

August: 7., 21., 28. 

September: 4., 11., 18. 

 

Klubmesterskab: 21-22/9.  Distance om søndagen. 
 

 

Husk også: 

Husk også "Fællessejladserne" i Skærbæk d. 14. august. 

(Denne sejlads tæller ikke med til onsdagssejladserne) 

 

Meddelelser: 

Den officielle opslagstavle er i klubhusets forgang. Ændringer i sejladsbestemmelserne og løbslisterne 

vil være at finde her. 

 

Banen: 

Banekortet indeholder 7 mærker som skal rundes i den bekendtgjorde rækkefølge. Hvis mærketallet er 

rødt skal det pågældende mærke være på bagbord side når det rundes, hvis det er grønt skal mærket 

være på styrbord side. Banen bliver bekendtgjort senest 10 min. før 1. start fra dommerstadet på 

molen. 

 

Advarselsbøjen mellem Marinaen og Skrillingestrand markerer et antal store sten og skal passeres på 

den vestlige side. 

 

Banen kan afkortes jf. kapsejladsreglerne. 

 

Startlinjen: 

Består af flagmast med MS flag ved dommerhuset og en gul bøje med gult flag. Startlinjen skal 

passeres fra nord mod syd. 

 

Tidsbegrænsning. 

Både, der ikke har fuldført indenfor 180 minutter fra 1. start noteres som ikke fuldført.  

  

http://middelfartsejlklub.dk/UserFiles/file/banekort-ms.pdf


Startprocedure: 

 

Tid Betegnelse Flag m.m Lydsignal 

18.20 
 

Banenumrene sættes 
 

18.25 Varselsignal Talstander 1 op Horn 

18.26 Klarsignal P flag sættes Horn 

18.29 
 

P flag nedhales Lang horn 

18.30 1. Start Talstander 1 ned Horn 

18.35 Varselsignal Talstander 2 op Horn 

18.36 Klarsignal P flag sættes Horn 

18.39 
 

P flag nedhales Langt horn 

18.40 2. Start Talstander 2 ned  Horn 

18.45 Varselsignal Talstander 3 op Horn 

18.46 Klarsignal P flag sættes Horn 

18.49 
 

P flag nedhales Langt horn 

18.50 3. Start Talstander 3 ned Horn 

18.55 Varselsignal Talstander 4 op Horn 

18.54 Klarsignal P flag sættes Horn 

18.59 
 

P flag nedhales Langt horn 

19.00 4. Start Talstander 4 ned Horn 

 

For tidligt startende både: 

Både, der ved deres startsignal befinder sig på banesiden af startlinjen, tilbagekaldes i henhold til 

kapsejladsreglernes regel 29.1 

 

Generel tilbagekaldelse med omstart gives ikke! Både, der ikke retter "tyvstart", diskvalificeres fra den 

pågældende sejlads. 

 

Mållinjen: 

Består af flagmast med MS flag ved dommerhuset og en orange bøje med gult flag Ved måltagning 

efter mørkets frembrud, skal der lyses på sejlnummeret. Manglende lanterneføring efter 

mørkets frembrud medfører diskvalifikation. Mørkets frembrud defineres af dommerne når 

disse ikke klart kan se det udlagte startmærke. 

 

Afkortning. 

2 lydsignaler afgives inden 1. båd runder nærliggende mærke. Fuldfør mellem det nærliggende mærke 

og stang / stander med signalflag S. 

 

Protest: 

Tidsbegrænsningen for protest afgivelse er 60 min. efter målgang, protesten skal afleveres til 

dommeren. Når der er afgivet protest vil dette blive annonceret på opslagstavlen i forgangen. Modpart 

i protesten vil blive kontaktet af sejladsledelsen inden for 24 timer efter modtagelsen af protesten. 

Parterne vil senere blive indkaldt til protestbehandling af sejladsledelsen. 

Indsigelser mod resultaterne skal være givet senest fredagen efter en onsdagssejlads.  

 

Pointsystem: 

Der sejles efter lavpointsystemet. Hvis man får tildelt en dommer tjans får man point svarende til et 

gennemsnit af alle ikke-DNC sejladser i serien. Vælger man at sejle med når man har dommertjans, og 

lade dommertjansen varetages af andre, gælder det sejlede resultat. 

Hvis mindre end halvdelen af de startende både gennemfører sejladsen, score dommerholdet DNF på 

lige fod med de både der forsøgte at gennemføre. 

 

Ved skift af båd i løbet af serien, placerer kapsejladsledelsen den nye båd i et passende løb. Skiftes der 

løb i løbet af serien, kan point ikke overføres til andet løb. Forbliver man i samme løb bevares de point 

man har scoret i serien. 

 

Alle sejladser tæller med. Der vil være 1 fratrækker i hele serien. Aflyste sejladser ændrer ikke på 

dette. 

  



Præmier: 

Der uddeles præmier efter hver 5. tilmeldte i hvert løb. Vinderen af hvert løb kan således kalde sig 

vinder af forårsserien. 

 

Startgebyr: 

400 kr. ved tilmelding. Og dækker forårsserien, Efterårsserien samt klubmesterskabet. 250 kr. for 

efterårsserien og klubmesterskab. 

 

Tilmelding: 

Foregår på vores tilmeldingsmodul. Sidste rettidige tilmeldingsfrist er d. 22. april 2018, herefter 

sammensættes løbene. Eftertilmeldinger vil blive placeret i de løb der passer bedst til båden. 

 

 

Pva. Kapsejladsudvalget 

Karsten Svenningsen 

Tlf. 4070 7804  

e-mail: kbs@svkl.dk 

https://middelfartsejlklub.nemtilmeld.dk/24/
mailto:kbs@svkl.dk?subject=Vedr.%20Onsdagssejlads%202015

