Indbydelse
Taarbæk Sejlklub i samarbejde med
Dansk Yngling Klub
inviterer til
Ynglinge Liga – Stævne 2 – Huggert Pokal

Søndag den 27. september 2020

INDBYDELSE
1

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

2

Koncept for stævnet
Stævnet gennemføres i Taarbæk Sejlklubs og Dansk Ynglinge Klubs Ynglinge. Under skippermødet
vil der blive trukket lod om tildeling af både og i hvilken rækkefølge besætningerne skal sejle. Der vil
mellem hver sejlads blive byttet både mellem besætningerne, og det tilstræbes at en besætning
sejler hver anden sejlads.

3
3.1

DELTAGELSE OG TILMELDING
En besætning skal bestå af 2-3 personer. Der må under sejladserne ikke benyttes hængeudstyr.

3.2

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Yderligere gælder at deltagende besætninger, 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.

3.3

Besætninger, 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. 21. september kl
17.00.

3.4

Stævnet vil ikke blive gennemført, hvis der ikke er minimum 6 besætninger tilmeldt ved
tilmeldingsfristens udløb mandag den 21. september 2020 kl 17.00.
Der er som udgangspunkt et loft for deltagerantal på 12 besætninger.

3.5

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

4
4.1

INDSKUD
Indskuddet udgør 400 kr. og bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto i Danske Bank regnr. 1551,
kontonr. 4201263263 eller via mobilepay 24570. Anfør venligst Huggert Pokal samt rorsmands navn
som besked til modtager

5
5.1

TIDSPLAN

5.2

Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet klokken 10.25.

5.3

Der vil ikke blive givet varselssignal senere end kl. 16.00 søndag den 27. september 2020.

6
6.1

SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil blive udleveret og gennemgået ved skippermødet samt findes på
www.taarbaek-sejlklub.dk under aktuelle kapsejladser senest d. 25. september 2020 klokken 20.00.

7
7.1

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

Søndag den 27.
september 2020

09.30-10.00
10.30
16.00
16.30

Skippermøde, herunder lodtrækning af både og inddeling i løb.
Forventet første start.
Der startes ikke sejlader efter dette tidspunkt.
Præmieuddeling i Taarbæk Sejlklubs klubhus.

7.2

Sejladsområdet er beliggende umiddelbart i forlængelse af Taarbæk Havn. Start- og mållinje vil være
mellem et orange flag på Taarbæk Havns søndre mole og en udlagt stangbøje med orange flag.

8

BANERNE
Der sejles på op/ned bane.

8.1

Start på kryds: Alle mærker holdes
om bagbord. Banen er Start-1a-1bMål

1b

2

1a

Start / Mål

Start på læns: Banen er Start-1a
eller 1b (gate)-Mål

1b

2

1a

Start / Mål

9

POINTGIVNING
Der sejles efter lavpointsystemet. Sejladssystem afhænger af antallet af deltagere og offentliggøres
under skippermøde.

10
10.1

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

10.2

Der tildeles præmier for hver 5. startende besætning.

11

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.

12

FORSIKRING
Hver deltagende båd er omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Ved tilmelding forpligter
den deltagende besætning sig til at betale op til 3.000 kr. til dækning af skader, som besætningen
måtte forvolde på både og udstyr. Skadens værdi takseres af stævneledelsen. Samtidig accepterer
den deltagende besætning, at såfremt der sker skade på både og udstyr er protestkommiteens
afgørlse med hensynt til hvilken/hvilke besætninger, som har forvoldt skaderne, gældende.

13
13.1

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.

14

Frokost
Der vil under sejladserne blive serveret en let anretning til de ventende sejlere på Søndre Mole.

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

Rorsmandens navn
Klub
Fødselsdato og år*
Email
Tlf. Nr.
Navn på Gast 1
Klub
Fødselsdato og år*
Navn på Gast 2
Klub
Fødselsdato og år*

* Kun for besætninger hvor ingen besætningsmedlemmer er fyldt 20 år eller mere i indeværende.
Betalingsadresse: Reg. nr. 1551 Konto nr. 4201263263 eller via mobilepay 24570.
Anfør venligst ”Yngling” efterfulgt af navnet på rorsmand.
Mail adresse: kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk

