Indbydelse
Taarbæk Sejlklub i samarbejde med
Dansk Yngling Klub
inviterer til
Huggert Pokal
for Ynglinge og J/70

d. 2. – 3. juni 2018

Kort oversigt:
Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden mandag d. 28. maj 2018 kl 18.00
Indskuddet udgør 500 kr. og 150 kr pr person til stævnemiddag lørdag aften,
bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto i Danske Bank regnr. 4201, kontonr. 4201263263 eller via
mobilepay 29360561.
Fredag d. 1. juni

16.00-20.00

Bureau er åbent for registrering.

Lørdag d. 2. juni

08.00-10.00
11.00
11.06
16.00
08.00-09.30
10.00
10.06
15.00

Bureau er åbent for registrering.
Forventet første start for J/70.
Forventet første start for Yngling.
Der startes ikke sejlader efter dette tidspunkt.
Bureau er åbent.
Forventet første start for J/70.
Forventet første start for Yngling.
Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt.

Søndag d. 3. juni

INDBYDELSE
1
1.1

REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation’s og
Dansk Sejlunions foreskrifter.

1.2

Reglerne er ændret således:
• Regel 33 er ændret, så der kan nøjes med at vise C og give gentagende lydsignaler.
• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter
første båd, noteres ”ikke fuldført”.
• Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist,
ikke kun gælder, når der kapsejles.
• Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om
godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.
• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive
slået op på den officielle opslagstavle.
• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets
sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
• Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er
kortere end reglen foreskriver.
• Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end 5 minutter efter
startsignalet, noteres ”ikke startet”.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

2
2.1

DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for Ynglinge og J/70.

2.2

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Rorsmanden i en Yngling skal være medlem af Dansk Ynglinge Klub.
For klubejede ynglinge gælder at klubben i forvejen skal være registreret som A-medlem af Dansk
Ynglinge Klub.
For J/70 gælder, at båden skal have en gyldig klasse sticker påsat.
Yderligere gælder at deltagende Ynglinge, hvor ingen besætningsmedlemmer er fyldt 20 år eller
mere i indeværende år, kan deltage i sejladserne om Huggert-pokalen. Deltagere i denne kategori
skal ved tilmelding til stævnet angive fødselsdatoer for alle besætningsmedlemmer.

2.3

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at sende oplysninger, som anført
nederst i invitationen, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden mandag d. 28. maj 2018 kl 18.00.

2.4

Stævnet vil ikke blive gennemført hvis der ikke er minimum 10 både tilmeldt ved tilmeldingsfristens
udløb mandag d. 28. maj 2018 kl 18.00.

2.5

Senere tilmeldinger accepteres frem til dagen før stævnets start mod et gebyr på 150 kr.

3
3.1

INDSKUD
Indskuddet udgør 500 kr. og bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto i Danske Bank regnr. 4201,
kontonr. 4201263263 eller via mobilepay 29360561. Anfør venligst Huggert Pokal samt sejlnummer
som besked til modtager.

4
4.1

TIDSPLAN
Fredag d. 1. juni

16.00-20.00

Bureau er åbent for registrering.

Lørdag d. 2. juni

08.00-10.00
11.00
11.06
16.00
08.00-09.30
10.00
10.06
15.00

Bureau er åbent for registrering.
Forventet første start for J/70.
Forventede første start for Yngling.
Der startes ikke sejlader efter dette tidspunkt.
Bureau er åbent.
Første start for J/70.
Første start for Yngling.
Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt.

Søndag d. 3. juni

4.2

Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet klokken 10.55 for J/70 og 11.01 for Ynglinge
om lørdagen. Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet klokken 09.55 for J/70 og
klokken 10.01 om søndagen.

4.3

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end klokken 15.00.

5
5.1

MÅLING OG KONTROL
Der kan forekomme kontrol og sikkerhedsmålinger under stævnet.

5.2

Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med bådens klassebevis. Eventuelle
dispentationsansøgninger vedrørende dette punkt skal indleveres skriftligt i bureauet ved registrering.

6
6.1

SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil blive udleveret ved registreringen i bureauet samt findes på
www.taarbaek-sejlklub.dk under aktuelle kapsejladser senest d. 1. juni 2018 klokken 12.00.

7
7.1

STED
Stævnet gennemføres fra Taarbæk Havn. Bureauet vil være at finde på 1. sal i klubhuset på
Taarbæk Havn.

7.2

Sejladsområdet er beliggende øst for Taarbæk Havn.

8

BANERNE
Der sejles på op/ned bane.

8.1

Mål på læns: Alle mærker holdes om bagbord.
Banen er Start-1-1a-2-1-1a-Mål

Mål på kryds: Alle mærker holdes om bagbord.
Banen er Start-1-1a-2-1-1a-2-mål.
Mål mellem mærke 1 og måltagningsfartøj.

Mål
1

1a

1
1a

2
Start/mål

9
9.1
9.2

2

Start

POINTGIVNING
Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads.
Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

9.3

J/70 og Ynglinge vil indgå i hver deres pointserie.

10

LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere skal holde minimun 50 meters afstand til enhver
kapsejldende båd.

11

PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser i Taarbæk Havn. Alle deltagere kan ligge gratis i
Taarbæk Havn i perioden fra den 1. juni til den 3. juni 2018.

12

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

13

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER
Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter
klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

14

RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige
for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

15
15.1

PRÆMIER
Der sejles om Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal for bedste Ynglinge juniorbesætning.
Der sejles om Taarbæk Sejlklubs Muggert Pokal for bedste Ynglinge besætning

15.2

Der tildeles præmier for hver 5. startende båd.

15.3

Der tildeles præmie til bedste J/70 og bedste Yngling.

16

ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at
deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller
dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

17

FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

18
18.1

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kan der tages kontakt til stævneleder Stig Gregersen på tlf.: 61301622
eller kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk og/eller Jørgen Ring på tlf.: 20234543 eller yngling@taarbaeksejlklub.dk.

18.2

Følgende oplysninger i pkt. 18.2-18.4 er ikke at betragte som en del af indbydelsen.
Søsætning og optagning foregår med mobilkran på Taarbæk Havn efter følgende tidsplan:
Fredag d. 1. juni
14.00-16.00
Søsætning af både i Taarbæk.
Lørdag d. 2. juni
09.00-10.00
Søsætning af både i Taarbæk.
Søndag d. 3. juni
Optagning af både umiddelbart efter sidste sejlads.

18.3

Havnefoged Michael Laursen kan kontaktes på tlf.: 39630309.

18.4

Stævnemiddag
Deltagelse til middagen skal fremgå af tilmeldingen og koster 150 kr. pr. person.

Tilmelding sendes til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk. Tilmeldingen skal indeholde følgende
oplysninger:
-

Rorsmandens navn
Klub

-

Fødselsdato og år*
Adresse
Postnummer og by
Email
Tlf. Nr.
Navn på Gast 1
Klub
Fødselsdato og år*
Navn på Gast 2
Klub
Fødselsdato og år*
Klasse YNGLING/606
Bådens navn
Sejlnummer
Ønsker at benytte kran JA/NEJ
Ønsker at ligge i Taarbæk under stævnet JA/NEJ
Antal middagspladser (150 kr./stk.) lørdag aften.

* Kun for besætninger hvor ingen besætningsmedlemmer er fyldt 20 år eller mere i indeværende.
At betale:
Startgebyr (obligatorisk) 500 DKK
Mad lørdag aften 150 DKK pr. pers. i alt
Gebyr ved betaling efter deadline 150 DKK

Betalingsadresse: Reg. nr. 4201 Konto nr. 4201263263 eller via mobilepay 29360561.
Anfør venligst ”Yngling” efterfulgt af sejlnummer som besked til modtager.
Mail adresse: kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk

