
 

Vallensbæk Grand Prix 2016 
 
Vallensbæk Sejlklub 5. maj 2016 
 
 
 
Optimist B+C 
Zoom 8 
Feva XL 
Tera Sport 
Europa 
Laser, Laser Radial & Laser 4.7 
Finn 
 
Optimist / Tera Sport / Zoom 8 – enkel kapsejlads 
 
 
 
 
INDBYDELSE 
 
 
1 REGLER 
1.1 
 
 
1.2 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. skandinavisk Sejlerforbunds 
og Dansk Sejlunions forskrifter. 
 
Enkel kapsejlads for optimister/Tera er ikke omfattet af ovennævnte regelsæt. Her gælder DS 
vejledning om enkel kapsejlads. 

 
1.3 

 
Desuden gælder følgende regler: 
______ 

1.4 Reglerne er ændret således: 
● Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både, der ikke fuldfører indenfor 20 minutter efter 

første båd, noteres ”ikke fuldført”. 
● 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 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. 
 

1.5 
 
 

Ved for få tilmeldte joller (færre end 3 i en klasse) gennemføres serien ikke, og 
deltagerbetalingen refunderes. 
 

2 DELTAGELSE OG TILMELDING 
2.1 Stævnet er åbent for følgende både:  

● Feva XL  
● Tera Sport 
● Zoom 8  
● Europa  
● Laser 
● Laser Radial 
● Laser 4.7 
● Finn  
● samt Optimist B & C 

 
Derudover inviteres nybegyndere indenfor Optimist og Tera til enkel kapsejlads. 
 

2.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Deltagerne skal være medlem 
af en klub tilknyttet en national sejlsportsorganisation, der er medlem af ISAF. 

2.3 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-
blanketten på www.vallensbaek-sejlklub.dk senest 1. maj. 

2.4 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: Der vil blive opkrævet 100 kr. ekstra i 
deltagergebyr (betales ved registrering). 
 

3 INDSKUD 
3.1 Indskuddet udgør pr. tilmeldt jolle: 

Klasse Indskud 
Feva XL 260 kr. 
Zoom 8  160 kr. 
Europa  160 kr. 
Tera Sport 160 kr. 
Laser 160 kr. 
Laser Radial 160 kr. 
Laser 4.7 160 kr. 
Finn 160 kr. 
Optimist B 160 kr. 
Optimist C 160 kr. 
Enkel kapsejlads 160 kr. 
 

  
4 TIDSPLAN 
4.1 
 
 
 
 
4.2 

Registrering: 
Dato: 5. maj 2016 
Tid: 08.00 
Sted: Stævnekontoret i Juniorhuset i Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Havn 
 
Der vil blive afholdt skippermøde for Enkel Kapsejlads kl. 9.30 

  
4.3 Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet kl. 10.30 
4.4 Der bliver ikke igangsat startprocedurer senere end kl. 16.30. 

5 KLASSEBEVISER 
Gyldigt klassebevis skal forevises på opfordring. 
 

  

6 SEJLADSBESTEMMELSER    

http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/


Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen efter kontrol af modtaget tilmelding med betaling. 
 

7 STED   
7.1 Stævnet gennemføres fra Vallensbæk Havn. 
7.2 Banen er beliggende ud for Vallensbæk Havn. 

 
8 
 

BANERNE 
Der sejles på op/ned bane, trapezbane eller trekantbane, alt efter forholdene. Også andre 
alternative baneformater kan forekomme. Nærmere angives i sejladsbestemmelserne. 
 

   
9 POINTGIVNING 
9.1 Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A. 
9.2 (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 der gennemføres 5 sejladser eller flere, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
  

 
10 LEDSAGEBÅDE 

Holdledere, trænere og andre ledsagere skal registreres som ledsagere. Bådene må efter 
afgivelse af klarskuddet ikke være tættere end 50 m på deltagerne. Ledsagere bedes orientere 
om evt. medbringning af vhf-radio, så de kan indgå som ekstra hjælp, hvis det bliver nødvendigt.  
 

11 Radiokommunikation 
Baneledelsen anvender åbne radiokanaler, så udenforstående kan følge med. Kanalerne bliver 
opslået på den officielle opslagstavle. 
 

13 PRÆMIER 
Der uddeles præmier for hver 3. startende båd. 
 

14 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. 
 

15 ACCEPT AF REGELSÆT 
Ved at afgive tilmelding via det elektroniske tilmeldingssystem accepterer den enkelte sejler at 
være underlagt kapsejladsreglerne samt enhver anden regel, der styrer dette stævne. 
 

16 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 
Dokumentation her for forevises på forespørgsel ved registrering. 
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YDERLIGERE INFORMATION 
Yderligere information fås hos Søren Bo Christiansen, soeren@fam-chr.dk, tlf. 99 55 23 46. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ANDRE OPLYSNINGER 
 
HJÆLPERE 
Vallensbæk Grand Prix drives af frivillige hjælpere, som der altid er mangel på. Derfor tager vi gerne imod 
hjælp fra voksne, der tager med deres børn til stævne. Uanset om det er på land som brovagt, i bureau hhv. 
madlavning eller på vandet på dommerbåd, linje- eller mærkebåd, så hører vi gerne fra dem, der har lyst. 
Skriv til steen@sifkalif.dk, hvis du er interesseret. 
 
SOCIALT PROGRAM 
Vallensbæk Grand Prix lægger vægt på høj sportslig kvalitet på banerne med hyggelige, rare rammer 
omkring stævnet. Derfor er der forplejning til stævnet. Deltagergebyret er inklusive morgenkaffe og brød til 
morgen og smør-selv-madpakker til frokost. Der kan tilkøbes madbilletter til fælles aftensmad for 70 kr. 
Drikkevarer er inkluderet. 

mailto:steen@sifkalif.dk

