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Jubilæumsmatch søndag d. 6. november 2022 

Jubilæumsmatchen afløser i år Round Rudolf, og hertil inviteres Matchracing 

Hold fra hele Danmark. Vi ser gerne gamle kendinge, men også gerne nye hold. 

Der vil være et maksimum antal på 8 hold. Princippet er – ”først til mølle…”. 

Tilmeldingen er gældende, når tilmeldingsgebyr og depositum er indbetalt:  

Tilmelding 800 kr pr. hold  depositum 6000 pr hold  

(gives tilbage efter endt skadesløs sejlads) 

Program: 

8.00   Morgenmad 

8.30  Skippermøde 

10.00  Første start 

11.30  Frokost – sandwich samt vand udleveres/ sejles ud til bådene. 

15.30   sidste start 

17.00  grillpølser og øl/vand Præmieuddeling 

Format: 

Pulje 1. Styrbord start Bagbord start 

1. match A rød B blå 

2. match C orange D gul 

3. match A rød C orange 

4. match D gul A rød 

5. match B blå C orange 

6. match D gul B blå 

 

 

Pulje 2 Styrbord start Bagbord start 

1. match E sort F grøn 

2. match G rød H blå 

3. match E sort G rød 

4. match H blå E sort 

5. match F grøn G rød 

6. match H blå F grøn 
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Finale Styrbord Bagbord 

1. match Vinder Pulje 1 Vinder Pulje 2 

2. match Vinder Pulje 2 Vinder Pulje 1 

3. match (lodtrækning) (lodtrækning) 

 

Regler: 

Der sejles efter Dansk Sejlunions Kapsejladsregler 2021 - 2024 tillæg C 

Match Racing Rules, samt her stående regler, pointgivning og format: 

Desuden appellerer vi til, at sejladsen er en venskabelig match, og at 

skader på personer og materiel for enhver pris skal undgås. 

Ved drilske vejrlig eller andre uforudsete hændelser kan formatet kortes 

af eller ændres. Sidste start kl. 15.30. 

Med sejlerhilsen 

Match Racing Denmark  og  Middelfart Sejlklub 

Søren Tønder      Uffe Sudergaard 

 

Tilmelding med vedhæftet mandskabsliste og mobilpaykvittering  på: 

 toveogchr@profibermail.dk eller 61728246 

mobilepay 81207 (Middelfart Sejlklub) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

PS. Man er meget velkommen til, lørdag d. 5. nov, at være tilskuer til 

Bymatchen, hvor hold fra Fredericia, Kolding, Vejle og Middelfart kæmper. 

På holdene er borgmestrene samt de pågældende byers sejlklubformænd. 

Hvert hold får tildelt en ”sejlsportkendis” som skipper.  

Alle er velkommen som tilskuer. Der bliver gang i den. 

mailto:toveogchr@profibermail.dk

