Sejladsbestemmelser
Deltagelse:

Deltagelse er åben for alle. Deltagelsen i Taarbæk Rev Rundt er gratis.

Tidsplan:

12.30: Skippermøde, herunder gennemgang af banen og tildeling af individuelle
starttider og udskænkning af forfriskninger.
13.00: Første båd starter.
14.00: Sidste båd starter.
16.30: Forventet samlet målgang.
16.40: Moleøl – G & T.
18.30: Middag samt præmieuddeling.

Sejladsbestemmelser:

ISAF kapsejladsregler 2017 – 2020 samt bestemmelser angiver i denne
invitation.
Ændringer til sejladsbestemmelserne vil blive slået op på opslagstavlen ved
klubhuset senest lørdag den 31. august 2019 kl. 10.00, og vil ligeledes blive
gennemgået ved skippermødet. Ved ændringer sættes signalflag LIMA fra
dommerstadet.

Varsel:

Der vil blive afgivet et varselssignal 5 minutter før startsignalet til første startende
båd.

Start procedure:
Signal
Varselssignal

é

Lydsignal
Et lydsignal

Minutter til start
Første løb - 5 minutter
til første start.

Klarsignal

é

Et lydsignal

Første løb - 4 minutter
til første start.

1 minuts signal

ê

Et lydsignal

Første løb - 1 minut til
første start.

Et lydsignal

Startsignal for første
startende båd.

Start

Flag

Efterfølgende vil der ikke blive signaleret, idet de øvrige deltagere starter efter
det individuelle starttidspunkt, som hver deltagende båd har fået tildelt til
skippermøde.
For tidlig start:

Ved for tidlig start vil signalflag XRAY blive sat fra dommerstadet sammen med
et lydsignal. Signalflag XRAY vil blive nedhalet når den for tidligt startende båd
har krydset startlinjen igen, dog senest umiddelbart før næste deltagers
starttidspunkt.

Omstart:

Omstart vil ikke finde sted.

Placering:

Der henstilles til at ikke startende både giver plads til startende både i
startområdet.

Dommerstade:

Dommerstadet er placeret på balkonen på klubhusets østlige gavl.

Start- og mållinje:

Start- og mållinje er mellem orange flag på dommerstadet og en stangbøje øst
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for Taarbæk Havn. Startretning vil blive oplyst ved skippermødet.
Bane:

Banen, herunder omsejlingsretning og rundingsrækkefølge, vil blive oplyst til
skippermødet.

Kommunikation:

Der kan fra dommerstadet udsendes information via VHF (Kanal 77) vedrørende
afviklingen af sejladsen. Fejl i eller undladelse heraf kan ikke danne grundlag for
protest. Dommerstadet vil IKKE besvare spørgsmål fra deltagere og ej heller
indgå i nogle former for diskussion via VHF.

Banesystem:

Følgende mærker kan indgå i banen:
Start/mål (Gul stangbøje øst for Taarbæk Havn).

N 55.47.280 E 12.35.990

Aftenmatchbøje nr. 1 (Orange kugle)

N 55.48.042 E 12.35.845

Aftenmatchbøje nr. 2 (Orange kugle)

N 55.47.980 E 12.37.145

Aftenmatchbøje nr. 3 (Orange kugle)

N 55.47.265 E 12.37.775

Aftenmatchbøje nr. 4 (Orange kugle)

N 55.46.700 E 12.36.990

Aftenmatchbøje nr. 5 (Orange kugle)

N 55.46.410 E 12.36.105

Taarbæk Bøjen (Østafmærkning)

N 55.47.100 E12.40.200

Midtfarvandsbøje

N 55.48.700 E 12.42.700

Middelgrundsfortet
Flakfortet

Opgivelse:

Sejladsen kan opgives før start og under sejladsen. Opgivelse vil blive signaleret
med tre lydsignaler og oplyst via VHF/mobiltelefon.

Tidsbegrænsning:

Der vil ikke blive taget både i mål senere end kl. 18.15.

Protester:

Protester kan indgives skriftligt til dommerkomiteen senest 30 minutter efter
sidste målgang.

Point:

Der tildeles point efter lavpointsystemet, således af første båd i mål får 1 point,
anden båd i mål får 2 point etc.
Sejladsen indgår som en sejlads i serien af aftenmatchsejladser.

Præmier:

Der sejles om den evigt vandrende Taarbæk Rev Rundt Pokal.
Der gives præmier til hver 5. startende båd.
Der bliver uddelt præmie for dagens bedste foto. Billedet skal lægges op på
Taarbæk Sejlklubs facebookside inden kl. 18.00.

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 26. august 2019 kl. 12.00. Tilmeldingen sendes til
kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk.
Tilmeldingen skal indholde følgende oplysninger:
- Bådtype
- Bådnavn
- Sejlnummer
- Navn på skipper
- Navn på besætning
- Telefonnummer
- Antal deltagere til middagen (se invitation ovenfor).
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Kapsejladssignaler:
Flag

Lydsignal
To lydsignaler

é
ê

Betydning
Svarstander: Kapsejladser der ikke er startet,
udsættes.
Varselssignal bliver givet 1 minut efter nedhaling.

Et lydsignal
To lydsignaler

é

Svarstander over ALFA: Kapsejladser, der ikke er
startet udsættes. Ikke flere kapsejladser i dag.

Tre lydsignaler

é

NOVEMBER: Alle kapsejladser som er startet,
opgives. Sejl tilbage til startområdet. Varselssignal
gives 1 minut efter nedhaling.

ê
Et lydsignal
Tre lydsignaler

é

NOVEMBER over ALFA: Alle kapsejladser opgives.
Ikke flere kapsejladser i dag.

Et lydsignal

é

XRAY: Individuel tilbagekaldelse.

Et lydsignal

é

YANKEE: Bær personligt opdriftsmiddel.

Intet lydsignal

LIMA: Ændringer til sejladsbestemmelserne eller
anden besked til sejlerne.
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