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Vallensbæk Grand Prix 2017 
Vallensbæk Sejlklub 

25. maj 2017 
Invitation til junior/ungdomssejlere i klasserne: 

Optimist C 
Optimist B 

Tera 
Zoom 
Feva 

Laser Radial  
Laser 4.7 

 

INDBYDELSE  
 
  
  

   
1 Regler  
 
Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic 
Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter.  
 
Ændringer af reglerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne 
 
2 Reklame  
Både kan pålægges at føre reklamer valgt og udleveret af den 
organiserende myndighed.  

 
 
 3 Deltagelse og tilmelding  
3.1  Dette stævne er åbent for:  
 Optimist C 
 Optimist B 
 Tera 
 Zoom 

Feva 
Laser radial 
Laser 4.7 

3.2  Både, som opfylder betingelserne for 
at deltage, kan tilmeldes på stævnets 
hjemmeside vallensbæk.dk og 
billetto.dk  
Seneste rettidige tilmelding er 21.05 -
2017.  

3.3  Tilmelding efter frist for rettidig 
tilmelding accepteres mod et tillæg til 
indskuddet på 100 kr.  
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4 Indskud 
 
 
 4.1  Indskuddet udgør:  
Feva 260 kr. 
Zoom, Laser 160 kr.  
Optimister 160 kr.  
Tera  160 kr.  

 
4.2  Øvrige gebyrer; se tilmelding.  

 
 5 Tidsplan  

 
 5.1  Registrering:  

I bureauet på dagen fra kl. 07.30 og indtil 
første varselssignal.  
Er en sejler forhindret i at møde op før 
første varselssignal, accepteres foreløbig 
registrering pr. telefon/e-mail før første 
varselssignal.  

5.2  Hvis antallet af tilmeldinger i en klasse er 
tilstrækkelig stort, kan kapsejladskomitéen 
inddele deltagerne i puljer. Denne 
beslutning kan ikke danne grundlag for 
anmodning om godtgørelse. Dette ændrer 
regel 62.1(a).  
 
 

5.3  Sejladsplan: 
Skippermøde er kl. 08.30 og kl. 9.00 for 
respektive alle sejlere på banen og for 
enkel cup. 
  
Varselssignal for første sejlads torsdag: Kl. 
10.00.  

5.4  Varselssignal for efterfølgende sejladser 
samme dag vil blive afgivet så hurtigt som 
muligt.  
Der kan holdes pause på land efter 
banelederens skøn på Enkel Cup banen-  

5.5  Der vil ikke blive afgivet varselssignal 
senere end kl. 15.00 for banen og ikke 
senere end kl. 14.30 til enkel cup banen. 
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6 Måling og kontrol  
 Måling og kontrol vil ikke forgå på 

dagen og forventes være gennemført i 
klubberne. 

  
7 Sejladsbestemmelser  
Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige via opslagstavlen og 
stævnets hjemmeside, xxx.dk, allersenest 72 timer før stævnets første 
startsignal. Sejladsbestemmelser vil ikke blive udleveret ved registrering.  
 

8 Sted  
8.1  Stævnet gennemføres fra 

Sejlklubben Vallensbæk, 
Vallensbæk   

8.2  Banernes placering bliver udmeldt 
på skippermødet. Banens placering 
er udenfor Vallensbæk 
havneindløbet. Enkel Cup vil være i 
havneområdet mellem Ishøj Havn 
og Vallensbæk Havn. 
  

9 Banerne  
For alle klasser er den planlagte sejltid ca. 30 minutter 
– dog bliver enkel cup sejltider kortere.  
  
  

10 Strafsystemer  
Opmærksomheden henledes på, at både sejlere og støttepersoner er forpligtet til at 
overholde Etisk Kodeks. Samtidig kan en deltager eller en båd straffes, hvis 
deltageren eller dennes støttepersoner overtræder Etisk Kodeks for Dansk 
Sejlsport.  
 
11 Protester og anmodninger om godtgørelse  
Protester skal afgives på vandet, dvs et protestønske meldes til dommerbåden ved 
målgang. Protesttiden for en klasse er en time efter sidste båd i klassen er gået i 
mål i dagens sidste sejlads for klassen og når protestskema skal være afleveret i 
bureauet. 
 
12 Pointgivning 
Der gives point efter lavpoint systemet 
(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 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.  
 
13 Sikkerhed  
Fra båden forlader land og indtil den returnerer til land, skal alle deltagere være iført 

http://www.sejlsport.dk/media/67431/Etisk-kodeks-for-Dansk-Sejlsport-2udgave-.pdf
http://www.sejlsport.dk/media/67431/Etisk-kodeks-for-Dansk-Sejlsport-2udgave-.pdf
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personligt opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på 
personlig beklædning. Våddragt og tørdragt anses ikke som personligt 
opdriftsmiddel.  
 
 
14 Ledsagebåde  
Ledsagebåde skal tilmeldes til bureauet og vil i givet fald indgå som saftyboat. 
 
15 Radiokommunikation  
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke 
er tilgængelige for alle både. Denne restriktion omfatter også mobiltelefoner.  
 
16 Præmier  
Der vil være præmier. 
 
17 Ansvarsfraskrivning  
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, 
Beslutning om at kapsejle). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget 
ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller 
før, under eller efter stævnet.  
 
18 Forsikring  
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.  
Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de 
deltagende både.  
 
19 Registrering  
Alle både skal være registreret i bureauet, der befinder sig i klubhuset, inden 
første varselssignal.  
Ved registreringen skal følgende kunne dokumenteres:  

 Evt. låneerklæring  

 Forsikringsbevis (se punkt 17) 
For klubjoller er en tror- og love-erklæring fyldestgørende for begge punkter. 
 
Stævneleder:  Andrea Floyd og Jens Jakobsen 
Baneleder:      Morten Halberg 
Banelederføl:  Anna Kristine Nørgaard 

      Iris Gunia Schiøtz 
      Peter Toft 

Protestkomité: Morten Halberg 
                        Kenneth Bøggild 
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Praktisk information  
 

Bureau: på 1. sal i Ungdomshuset af VSK Sejlklub, følg skiltningen i havnen.  
Bureauet åbner den 25.05 kl. 7.30 til registrering og samtidigt åbner fællesmorgenmad 
og smør selv frokost i lokalet ved siden af. 
 
Skippermøde:  
kl. 08.30 Skippermøde til sejler fra banen udenfor havneindløbet: ved tavlen i havnen,  
kl. 09.00 Skippermøde til sejler fra Enkel-cup banen: ved tavlen i havnen. 
 
Parkeringsplads: Der er parkeringspladser umiddelbart i nærheden af havnen.  
 
Isætning af trænerbåde:  

Kan ske onsdag den 24.05 kl. 19.00-20.00 og torsdag den 25.05 kl.07.00-08.00. Der 
bedes at følge skiltning på havnen i Vallensbæk.  
 
Forplejning, præmieuddeling og fællesspisning:  

Til sejlere indgår morgenmad og smør selv madpakke til frokost samt aftensmad med 
pølser og brød i indskuddet.  
Der vil være mulighed for ledsager at tilkøbe madbillet til kage/frugt og fællesspisning.  
Mad biletter kan købes ved indregistrering i bureauet. 
Fra kl. 15.00, når sejlerne kommer i havnen vil der være frugt og kage med kaffe og 
te. Aftensmad og præmieuddelingen vil være snarest muligt efter protesttidens udløb 
(og eventuel behandling af protester). 
 

 
Db sejler hilsener 
 
 
Forældrerådet, VSK sejlklub og baneleder med føl 
 

 
 

 


