
 

SEJLADSBESTEMMELSER 

Fænø Rundt 2022 
  

Tid: Lørdag den 11. juni 2021  

 

Skippermøde: Kl. 10.00 ved Middelfart Sejlklubs klubhus. 

 

Start:  Hurtigst muligt efter skippermødet (ca. kl. 11.00 for første start) 

  

Regler: Der sejles efter gældende RRS 2017-2020 kapsejladsregler, Lillebælts 

kredsens statutter samt disse sejladsbestemmelser. 

  

Bane: Styrbord eller bagbord rundt om Fænø – og for storjoller også rundt om 

Fænø Kalv. 29’er, Snipe, Pirat, OK, Finn, Wayfarer o.lign. betragtes som 

storjoller. Start ud for Middelfart Marina mellem 2 røde/orange bøjer ved 

dommerbåd. Målgang mellem stander v. dommerstade på molen og Flagbøje 

ud for molen. Efter start, kan der sejles styrbord/bagbord rundt om ”rødt 

mærke” for at skabe en krydsstart og herefter styrbord eller bagbord rundt 

om Fænø. Der vil blive udlagt 2 røde mærker som gate syd for Fænø, som 

skal gennemsejles. Banen meddeles på skippermødet. 

C-optimisterne- nye, som sejler på hold kan blive startet separat med en af 

hold følgebådende og de bliver særligt informeret umiddelbart efter det 

fælles skippermøde. Ved svigtende vind kan der forekomme afkortning af 

banen. C-optimisterne fører orange/rød bånd i top af mast og B-optimister 

fører evt. pink bånd i top af mast. 

 

Afkortning af bane:  Ved afkortning af bane lægges mållinje mellem rød bøje og dommerbåd/ 

følgebåd med blåt måltagningsflag. 

 Ved afkortning af C optimistbanen vises signalflag S og talstander 1. 

 Ved afkortning af A og B optimistbanen vises signalflag S og talstander 2. 

 Ved afkortning af FEVA, E-jolle, Laser, Zoom banen vises signalflag S og 

talstander 3. Ved afkortning af banen for storjoller vises signalflag S og 

talstander 4.  

  

Start procedure: Varselssignal for 1. start planlægges til kl. 10.55. 

1. start Alle optimisterne, (tal stander 1), 

2. start Feva, E-jolle, Flerskrog og Finn (tal stander 2), 

 

  Varselssignal for den efterfølgende sejlads vil blive givet på samme tid som 

startsignalet for den foregående klasse. 

C sejlere på hold kan afholde deres egen separate start på egen bane (start 

procedure meddeles på særligt skippermøde efter fælles skippermøde) 

 

Protester:  Regel 61.1. Protester skal meddeles i bureau straks efter endt sejlads. 

Protestskemaer fås i bureauet og skal afleveres i bureauet senest 30 min. 

efter sidste sejler er taget på land ved Marinaen efter sidste sejlads. Afvikling 

af evt. protest foregår virtuelt assisteret af stævneleder. 

  

Tidsbegrænsning: Både, der ikke er i mål 1 time efter 1. båd betragtes som udgået. 

  

Præmier: Præmie til minimum hver 5. deltagende båd. Præmieoverrækkelse 

umiddelbart efter sejladsen ved MS klubhus. 

  

Stævneleder: Samuel Lundsfryd. 

  

Protestkomite: Thomas Jacobsen og Samuel Lundsfryd 

  



 


