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Sejladsbestemmelser 

Ynglinge Liga – Stævne 1 - Huggertpokal 

1  
 
REGLER 

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

1.2 Stævnet sejles i Taarbæk Sejlklubs og Dansk Yngling klubs både, og sejles som bådebytningssejlads. 
Alle deltagere anmodes om at behandle bådene på pæn og sømandsmæssig måde. Bådene er ikke 
kaskoforsikrede så deltagere, som forvolder skade på bådene kan af protest komitéen idømmes 
reparation af bådene. 
 

2 MEDDELELSER TIL DELTAGERNE 
Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret i vindfanget 
ved indgangen til Taarbæk Sejlklubs klubhus. 
 

3 ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE 
Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive offentliggjort på skippermødet lørdag den 22. juni 
2019 kl. 09.00 samt slået op på den officielle opslagstavle før lørdag den 22. juni 2019 kl. 09.00.  
 

4 SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND 
4.1 Signaler, der gives på land, vil blive hejst på molehovedet på Søndre Mole. 
5 TIDSPLAN 
5.1 Dag Antal sejladser Klasse(r) Første varselssignal 

Lørdag d. 22. 
juni 

Flest muligt Yngling 
 

10.25 
Der startes ikke senere end klokken 16.55.  

  
6 KLASSEFLAG 

Klasseflag er: 
Rødt flag med sort Y, se bilag A 
Hvidt flag med blåt Y, se bilag A 
 

7 KAPSEJLADSOMRÅDE 
Kapsejladsområdet er beliggende øst for Taarbæk Havn.  
 

8 BANERNE 
8.1 I bilag A til sejladsbestemmelserne vises skitserne over banen/banerne og rækkefølgen i hvilken 

mærkerne skal passeres. 
 

9 MÆRKER 
9.1 Mærkerne 1a og 1b vil være gule mærker..  
  
9.2 Start og målliniemærket vil være en stangbøje med orange flag i den ene ende og et orange flag på 

dommerstadet på Søndre Mole i den anden ende.  
 

10 STARTEN 
10.1 Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26. (5-4-1-0) 
  
10.2 En båd, som ikke er startet senest 5 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret "ikke startet" uden 

høring. Dette ændrer regel A4 og A5. 
 

11 MÆRKEFLYTNING  
 
 

Der vil ikke blive foretaget baneændringer under en igangværende sejlads. 

12 MÅLLINIE 
Mållinien vil være mellem målliniemærket og orange flag på dommerstadet.  

  
13 TIDSFRISTER OG SEJLADSTID 
13.1 Der gælder følgende tidsfrister: 

Klasse 1. mærke frist     1. båd i mål 
Yngling         10 min.  25 min.  
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Hvis ingen båd har passeret 1. mærke inden "1. mærke frist", vil sejladsen blive opgivet. En evt. 
afvigelse i sejladstiden for 1. båd i mål kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette 
ændrer regel 62.1(a). 
 

14.2 Både, som ikke fuldfører inden for 15 minutter efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil 
blive noteret "ikke fuldført" uden høring.  
 

15 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE 
15.1 Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.  

 
15.2 Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er for hver klasse 30 minutter, efter sidste båd 

har fuldført dagens sidste sejlads.  
 

15.3 Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på den officielle opslagstavle for at 
informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i 
protestrummet, som findes på første sal. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen. 
 

15.4 Meddelelser om protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vil blive slået op på den 
officielle opslagstavle for at informere både som krævet i regel 61.1(b). 

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

under skippermøde.  
 

17 
17.1 
 
 
17.2 

SIKKERHED 
En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt og om 
muligt sætte nationsflaget. 

Maksimal vindstyrke for at starte en sejlads er fastsat til max. 8 m/sek som gennemsnitsvind målt cirka 
3.5 meter over havets overflade. 

17.3 Så længe signalflag W vises fra dommerstadet, er det ikke tilladt at benytte spiler under sejlads. 
Signalflag W vil senest blive sat, før en startprocedure igangsættes.  

18 UDSKIFTNING AF BESÆTNING  
Udskiftning af besætning er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomitéen. 

  
19 RADIOKOMMUNIKATION 

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

20 
20.1 
 
20.2 
 
20.3 

PRÆMIER 
Der sejles om Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal for bedste juniorbesætning.  
 
Der sejles om Taarbæk Sejlklubs Muggert Pokal for bedste besætning.   
 
Der tildeles præmier for hver 5. startende båd.  
 

21 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. 
 

  
  
 

 



  

 

 3

Sejladsbestemmelser 

Ynglinge Liga – Stævne 1 - Huggertpokal 

Bilag A 

Start / Mål 

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

1b 1a 

2 

 

Start / Mål 

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

1a 

2 

 

1b 

 

 

    


