
Middelfart Sejlklubs Klubmesterskab 2019 
 

Sejladsbestemmelser: 
 

Regler:  

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-TCC mål. Flerskrogsfartøjer efter TEXEL.  

 

Sejladser: 

 

Lørdag d. 21/9: Distancesejlads af ca. 4-5 timers varighed. Start og mål på Star/mål linje ved molen. 

 

Søndag d. 22/9: Der søges gennemført 4 sejladser på op/ned bane med 2 kryds og 2 læns. 

Varselssignal for 1. start i 1. sejlads kl. 09:55. 

 

Aktiviteterne kan byttes om hvilket, vil blive annonceret på skippermødet. 

 

Meddelelser: 

Skippermøde i klubhuset kl. 08:30 på sejladsdagene. Her oplyses banen/banerne smat deres placering. 

 

Den officielle opslagstavle er i klubhusets forgang. Ændringer i sejladsbestemmelser og løbslister vil 

være at finde her. 

 

Banen: 

Banerne og deres placering gennemgås på Skippermødet i klubhuset på sejldagene. 

 

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

den vestlige side. 

 

Banen kan afkortes jf. kapsejladsreglerne. 

 

 

Startprocedure: 

Starterne kan køres rullende med 5 minutters interval. Løbsindeling og startrækkefølge oplyses senest 

på skippermødet. 

 

Tid Betegnelse Flag m.m Lydsignal 

 
 

Banenumrene sættes 
 

 Varselsignal Talstander 1 op Horn 

 Klarsignal P flag sættes Horn 

 
 

P flag nedhales Lang horn 

 1. Start Talstander 1 ned Horn 

 Varselsignal Talstander 2 op Horn 

 Klarsignal P flag sættes Horn 

 
 

P flag nedhales Langt horn 

 2. Start Talstander 2 ned  Horn 

 Varselsignal Talstander 3 op Horn 

 Klarsignal P flag sættes Horn 

 
 

P flag nedhales Langt horn 

 3. Start Talstander 3 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. 

 

Protest: 

Tidsbegrænsningen for protest afgivelse er 60 min. efter målgang på dagens sidste sejlads, protesten 

skal afleveres til dommeren. Protestbehandling foretages hurtigst muligt.  

 

Pointsystem: 

Der sejles efter lavpointsystemet. Distance sejladsen tæller dobbelt. 

 

Hvis der sejles 4 eller flere sejladser, vil der være 1 fratrækker i hele serien. Distancesejladsen kan 

ikke trækkes fra.  

 

Præmier: 

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

klubmester. 

 

Startgebyr: 

For tilmeldte til aftensejladserne er startgebyr til klubmesterskabet inkluderet og man er autoamtisk 

tilmeldt.  

Startgebyr for klubmesterskabet er 100 kr., hvis ikke man har været tilmeldt onsdagssejladserne . 

 

Tilmelding foregår på vores tilmeldingsmodul. Sidste rettidige tilmeldingsfrist er d. 19. September 

2019, herefter sammensættes løbene.  

 

https://middelfartsejlklub.nemtilmeld.dk/24/

