
Dragør Open 

Finnjolle 

Dragør Sejlklub 

17-18 september 2016 

 

INDBYDELSE 

 
1 REGLER 

1.1 

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk 

Sejlunions forskrifte, samt Finnjollens klsseregler 

1.3 Reglerne er ændret således: 

 Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 15 minutter efter første båd, 

noteres ”ikke fuldført”. 

 Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. 

 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 fire minutter efter startsignalet, noteres 

”ikke startet”. 

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan 

også ændre andre kapsejladsregler. 

1.4  

2 REKLAME 

 Både kanpålægges at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 

 

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 

3.1 Stævnet er åbent for Finnjoller 

3.2 N/A 

3.3 

 

Tilmelding kan ske via e-mail til larsjc(at)live.dk senest 12. september 2016.  

3.4 Der kan eftertilmeldes i bueauet d. 17 september inden første sejlads mod et gebyr på DKK. 50.00 

 

4 INDSKUD 

4.1 Indskuddet udgør DKK 400.00 og kan indbetales via mobilepay eller swift til 30 68 76 46, der kan også betales 

ved registrering. 

_____ _____ 

4.2 Øvrige gebyrer: N/A 

 

5 TIDSPLAN 

5.1 17 September 2016 

Kl 08.30 Bureau åbner 

Kl 10.55 1. varselssignal 

Der afgives ikke varselssignal efter kl 15.00 

 

18 september 2016 

Kl 08.00 Bureau åbner 

Kl 09.55 1. varselssignal 

Der afgives ikke varselssignal efter kl 14.00 

Præmie overrækkelse hurtigst muligt efter sidste sejlads 

 

6 MÅLING OG KONTROL 
N/A 

 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen  

 



8 STED 
8.1 Stævnet gennemføres fra Dragør Gammel havn 

8.2 Banen er beliggende nord, øst eller syd for Dragør gammel havn 

 

9 

 

BANERNE 

Der sejles på en op/ned bane. 

Banelængde tilstræbes at være maks 45 min for hurtigste båd. 

 

10 STRAFSYSTEMER 

  Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf 

 

11 POINTGIVNING 
11.1 Der anvendes bonuspointsystemet som beskrevet i Tillæg A. 

11.2 N/A 

11.3 (a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens 

point fra hver sejlads. 

 (b) Hvis mere end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens 

point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 

 

NORDIC CUP 

Den totale stilling i stævnet bruges som var det en sejlads i Nordic Cup, der på den måde får sin egen vinder 

Se den foreløbige Nordic Cup stilling, efter 2 stævner på hjemmesiden 

 

12 LEDSAGEBÅDE 

Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal til en hver tid holde vel klar af hele baneområdet. 

 

13 PLACERING AF BÅDE 

Bådene skal placeres på de anviste pladser nord og syd for Dragør Sejlklub. 

 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 

N/A 
 

 

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 

N/A 

 

16 RADIOKOMMUNIKATION 

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

Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 

 

17 PRÆMIER 

Der uddeles præmier for hver 5. startende båd 

 

18 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. 

 

19 FORSIKRING 

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning 

på 5.000.000 kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta. 

 

20 YDERLIGERE INFORMATION 

Yderligere information fås ved henvendelse til stævneleder Lars Juel larsjc(at)live.dk ____ 

 


