Europa jolle DIF-DS DM Vallensbæk Sejlklub 12.-14.oktober 2018

INDBYDELSE
Forkortelsen ”[DP]” i en regel i indbydelsen betyder, at straffen for brud på reglen efter
protestkomitéens skøn kan være mildere end diskvalifikation.
1
REGLER
1.1
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing
Federation og Dansk Sejlunions forskrifter.
1.2
Desuden gælder følgende regler:
Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport (feb 2018)
1.3
Reglerne er ændret således:
□ [RRS 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20
minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.]
□ [Regel 44.1 ændres, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.]
□ [RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse
dele af sejladsbestemmelserne.]
□ [RRS 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke
kan danne grundlag for godtgørelse.]
□ [RRS A4 og A5 ændres, så 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.
2
REKLAME
Både kan pålægges at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende
myndighed. [DP]
3
DELTAGELSE OG TILMELDING
3.1
Stævnet er åbent for følgende både: Europa jolle
3.2
Både, som opfylder betingelserne for at deltage, skal tilmeldes via https:/
vsk.billetexpressen.dk/. seneste den 1. oktober 2018.
3.3
Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser:
Tilmelding efter 1. oktober pålægges 50% ekstra gebyr
3.4
Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Samtlige deltagere skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion eller en
sejlklub under anden national myndighed under World Sailing.
4
INDSKUD
Indskuddet udgør:
4.1
Klasse: Europajolle kr. 650,00 (EUR 88,00)
I startgebyret er inkluderet:
 Wetbar/aftersail med varm snack (suppe eller varmpasta) med drikke (sodavand, varm
kakao/varm solbærsaft/kaffe) fredag
 Wetbar/aftersail med varm snack (suppe eller varmpasta) med drikke (sodavand, varm
kakao/varm solbærsaft/kaffe) lørdag
 Wetbar/drikke (varm kakao/varm solbærsaft/kaffe) søndag
 Camping på havnen, inklusiv fri adgang til gratis bad etc., strøm torsdag – søndag
 Gratis adgang til slæbested for følgebåde/trænerbåde, og gratis brug af kran hvis det
funger bedre
 Fri adgang til fællessauna, bad og omklædning
4.2

Øvrige gebyr: Ingen øvrige gebyr

5
5.1

TIDSPLAN
Registrering:

11.10.2018 kl. 16 – 20: Registrering i bureauet, Vallensbæk Sejlklub lokaler 1. sal
12.10.2018 kl. 08 – 11: Registrering i bureauet, Vallensbæk Sejlklub lokaler 1. sal
Ved registrering skal fremvises:
 Gyldigt bevis for medlemskab af ECD /for danske sejlere)
 Gyldigt bevis for medlemskab af en sejlklub under en national myndighed
 Gyldigt klassebevis
 Gyldigt bevis for personligt sejlnummer hvis det benyttes under stævnet
5.2
5.3

5.4

5.5
6
6.1
6.2
7
8
8.1
8.2
9
10

Udstyrsinspektion og stævnemåling: Måling og kontrol kan forekomme under stævnet.
Dato
Klasse(r)
Antal sejladser
Fredag
Europa
Max 5 sejladser
Lørdag
Europa
Max 5 sejladser
Søndag
Europa
Max 5 sejladser
Herrer og damer er i samme start.
Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet:
Fredag 12. oktober kl.12:00
Lørdag 13. oktober kl. 10:00
Søndag 14. oktober kl. 10:00
Antal sejladser: Stævnet udgøres af maksimalt 11 sejladser
På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal
senere end kl.15:00
MÅLING
Udstyrsinspektion og stævnemåling: Måling og kontrol kan forekomme under stævnet.
En båd skal overholde RRS 78.1 for at kunne deltage.
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne bliver tilgængelige på www.manage2sail.dk senest tre dage
før stævnet.
STED
Stævnet gennemføres fra Vallensbæk havn.
Banen er beliggende 15-20 min sejlads fra havnen.
BANERNE
Der sejles på en modificeret trapezbane.
STRAFSYSTEMER
RRS 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

11

Pointgivning

11.1
11.2

4 sejladser er krævet for at udgøre en serie.
Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen
af bådens point fra hver sejlads.
Hvis 5 sejladser eller derover gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med
summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
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13

LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres i bureauet. Ledsagerbåde vil
indgå i det almindelige sikkerhedsberedskab.
PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser på Vallensbæk Sejlklub slæbested og
tilknyttet grus areal, som vil være markeret.
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BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING: Benyttes ikke

15
16

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER: Benyttes ikke
RADIOKOMMUNIKATION

17

18

19

20
20

Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale og datasignaler, som
ikke er tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. [DP]
PRÆMIER
Der uddeles præmier for mindst hver 5. rettidige tilmeldte startende båd i den samlede liste.
Desuden DIF og DM mesterskabsplaketter efter den samlede resultatliste på 3 podiepladser.
Der føres pointliste for henholdsvis herrer og damer.
DM er tillige at regne som ranglistestævne for mænd og kvinder uden oprykning.
ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 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.
FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring, på
minimum EUR 2.000.000. Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader
forvoldt af de deltagende både.

Doping Control
For mulig doping dopingkontrol (in-competition testing), World Sailing Anti-doping regulativ
21 vil gælde. Eventen sanses startet fredag den 12. Oktober kl. 11:00 2018.
YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås på:
Vallensbæks hjemmeside: www.vallensbæk-sejlklub.dk
Manage2sail.dk: www.manage2sail.dk

Stævneleder: Kenneth Bøggild – Mobil: +45 2534 4050
Formand for protestkomite: Søren Badstue
Baneleder: Morten Halberg – Mobil: +45 5378 2609

