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Vallensbæk Sejlklub klubmesterskab Match Race 2020 lørdag den 31. oktober 
 

 
Så følger detaljeret program for vores kommende klubmesterskab. På grund af covid-19/corona-
restriktionerne er der nogle væsentlige forhold som skal overholdes for, at vi dels overholder alle regler, 
men også for at vi sikrer hinandens helbred og minimerer risikoen for smittespredning. 

 
Covid-D19 restriktioner & foranstaltninger 
For deltagerne gælder: 

 Du deltager kun, hvis du er fuldstændig covid-19 symptom fri. 

 Er du forkølet, har influenza, er testet positiv og fortsat i hjemmekarantæne, men uden 

symptomer, så skal du IKKE komme. 

 Har du været testet positiv og haft covid-19 symptomer, så kan du deltage, hvis du har 

været symptomfri i mindst 48 timer. 

Forsamlingsrestriktionerne: 

 Vi må på intet tidspunkt være mere end 10 samlet på ét sted. 

 Venue er opdelt i sektioner/zoner. Disse sektioner og gangzoner skal overholdes umiddelbart før, 

under og umiddelbart efter arrangementet. 

o Venue er hele det på kort 1 markeret hvide område, og her skal 

forsamlingsrestriktionerne overholdes 

o Zoneområder er markeret på kort 2 

 Publikum, familier etc. henvises til publikumsarealet, markeret med grønt på kort 2. 

Publikumsarealet er opdelt i zoner à 10 personer, med 2 meters mellemrum. Zoner og 

afstand skal overholdes. 

Zoner, gangarealer og retning vil være markeret med minestrimler og kridtspray på moler, broer etc. 

 
Afvikling: 

 Mesterskabet afvikles helt uden sociale støtteaktiviteter, dvs. ingen morgenmad, ingen kaffe eller 

kage. Fokus er 100 % afviklingen af det idrætslige på vandet. 

 Der må ikke tages personligt grej med ombord på bådene. 

o Dvs. tasker, vandflasker etc. skal blive i de dedikerede arealer for hvert team. 

Mundbind: 

 Der skal bæres mundbind i.h.t gældende lovregulativ. I forhold til Klubmesterskabet betyder det, 

at man skal have mundbind på, hvis der skal skiftes tøj i omklædningen, tager ophold i et af 

klubhusene, hvis der er fri offentlig adgang etc. Dvs. der er ikke krav om mundbind udendørs i 

forbindelse med afviklingen, eller hvis I med jeres egne adgangsnøgler låser op til et lokale, 

klubhus eller andre af klubbens medlemslokaler. 

Ophold under eventen: 

 Besætninger: Der er etableret ventezoner på det styrbord brohoved, markeret med rød på kortet 

 Tilskuere: Der er tilskuerarealer på det bagbord brohoved, markeret med grøn på kortet 

Når der ventes mellem sejladser, skal besætninger opholde sig i den udpegede ventezone. Der må ikke 
tages ophold på flydebroen. Der må på intet tidspunkt være flere end ti personer samlet, samme sted. 
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Og nu det sjove, selve Klubmesterskabet• •  
 

Klubmesterskabet afvikles i klubbens J/80’ere. Ni besætninger er tilmeldt, og mesterskabet afvikles 
ved gruppe inddeling/Cup systemet. 

 
Program: 
08:45 – 09:15: Tilrigning (gruppe 1), superviseret af Steen Hillebrecht 
09:30 – 11:30: Round robin pulje 1 
11:15: Pulje 2 ankommer til RACE AREA, kort 2 mødested (markeret med RØD på 

oversigtskortet). Grp. 2 må gerne opholde sig på tilskuerområder indtil 
race/ sejladstid. 

11:20: Pulje 1 forlader race area. Finalisterne kan opholde sig på tilskuerarealet, 
markeret med grøn (maksimalt 500 personer). 3 & 4 må naturligvis også 
opholde sig i tilskuerområdet 

11:30 - 13:30: Round robin pulje 2. nr. 3 & 4 & 5 forlader race area efter endt round robin. 
13:30 – 14:30:  Finaler 

 
Praktik: 
Gruppe 1 tilrigger bådene og sejler dem til sejladsområdet. 
Finalisterne sejler bådene retur til broen og rigger dem af. 

 

Gruppe 1: 

Stævnenavn: 
 

VSK KM2020 

Dato GRP1 

Team nr. Kode Navn 

1 A Team Videbæk 

2 B Gråsælerne 

3 C Team Jesper 

4 D Team Player 

 

Gruppe 2: 

Stævnenavn: 
 

VSK KM2020 

Dato GRP2 

Team nr. Kode Navn 

1 A Team Sodermann 

2 B Team Hestbæk 

3 C Team Frome 

4 D Team Christensen 

5 E Team Vinther 
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Bådtildeling: 
Der vil være en gul og en blå båd. Bådene er tildelt på forhånd. Til finalsejladserne vil der blive trukket lod 
om bådene. 

 
Bådskift: 
Der vil være bådskifte mellem sejladserne. Der vil være situationer, hvor en besætning skal sejle to 
sejladser i samme båd, og i disse tilfælde skal man blive på vandet. 
Blå båd: Skifter på styrbord side af flydebroen for enden (længst væk fra brohovedet) 
Gul båd: Skifter på bagbord side af flydebroen, (tættest på brohovedet) 
Vinderbåd skifter først, og når skiftet er slut, og gl. besætning har forladt flydebroen, skifter den sidste båd. 
På flydebroen gås ud til højre, og retur til højre, dvs. man holder til højre, så der er 1 meters afstand mellem 
alle, som ankommer og forlader. 

 

Mellem sejladserne: 
Besætningerne har ventezone på det styrbord brohoved. Se oversigtskort, markeret med rød. 

 
Sejladsafvikling: 
Hver gruppe består af fire – fem besætninger, af maksimalt 4 personer, som sejler en fuld round robin. Nr. 
1 & 2 går videre, mens 3 & 4 går hjem eller over på tilskuermolen. Der må IKKE skiftes ud i besætninger på 
grund af gældende lovgivning. 
Nr. 2 fra hver pulje sejler en petit final, mens nr. 1 fra hver pulje sejler finale. 
Petit final afgøres ved én sejlads - ”The winner takes it all”. 

Finalen sejles, indtil en besætning har vundet to sejladser. 
Dvs. der sejles IKKE round rubin efter selektionen fra første runde. Dette på grund af tid. Hvis antallet af 
besætninger reduceres, vil stævneledelse vurdere, om det vil være muligt at afvikle en round robin efter 
de indledende runder. 

 
Sejlads & regler 

 
Sejladsområde: Klubmesterskabet afvikles i centerhavnen. Med skiftezoner ved flydebroen. 

 

Bane: Der sejles efter en modificeret op/ned bane eller andet banesystem afhængig af vindretningen. 
Finalen vil blive afviklet med mærke udlagt i inderhavnen. Signal gives fra dommerstadet på flydebroen. 

 
Mærker: Startlinje og mållinje vil være flagbøjer. Rundingsmærker vil være røde ”jordbær”. Dommer 
”båden” vil være det yderste af den udlagte flydebro i centerhavnen. 

 
Start: Der startes iht. kapsejladsreglernes regler vedrørende Match Racing Rules, C3.1. & C4 (”H” 
startområde, med prestart). Dog vil attentionflaget være et orange flag. Blå båd er altid bagbord side af 
startlinjen i retning mod krydsmærket, gul styrbord. Attentionflaget kan sættes inden et bådskift er 
færdigt! Startlinjen er mellem to flagbøjer. 

 

Mål: Målgang mellem to flagbøjer. Målgang skal ske fra luv side, dvs. på en kurs fra topmærket igennem 
mål. 
Banen vil være: Start - topmærke - bundmærke – topmærke – mål (target time 10 – 12 min) 

 

Regler: Der sejles efter kapsejladsreglerne del 2. Derfor venligst bemærk, at de cowboytricks, som er 
lovlige iht. kapsejladsreglerne særskilte afsnit om Match Race, IKKE gælder til klubmesterskabet. 
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Jury/dommer: En båd kan protestere mod en anden båd iht. Match Race reglerne ved at hejse et flag og 
sige/råbe protest. Jury, som står på ”dommerbroen” vil afgøre protesten ved at signaler følgende: 

 Lyd & grønt flag = afvist 

 Lyd & gult eller/og blåt flag = protest taget til følge, og den farve flag der vises skal udføre en straf 

 Jury kan vælge at tildele en straf, som markeres med lyd og gult/blåt flag 

o Straf modtaget i startsekvensen skal udføres umiddelbart efter starten 

Straf: Tildeles en båd en straf, og er foran den anden båd, skal den straks sejle ned bagved den anden båd. 
Er båden, som modtager en straf bagved den anden båd, skal den straffede båd foreetage to stagvendinger 
på kryds. På læns skal spilerens top stryges til under bommen. Sejles der uden spiler, skal der laves to 
bomninger. Kommer en båd ikke ind i startområdet i pre-start perioden, vinder den anden båden. Dette 
signaleres med lyd & rødt flag + den farve på båden, som diskes/taber. 

 

Point system: Vundet = 1 point. Tabt = 0 point 
 

Præmier: Der vil blive kåret en vinder, sølv og bronze. Det forventes ikke at der udleveres præmier, men 

vinderne vil blive hyldet på alle VSK-medier.     

Kort 1: Venue område. Her gælder forsamlingsrestriktionerne, og tilhørende zone opdeling 
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Kort 2: Zone kort/race-område 

mailto:kapsejl@vallensbaek-sejlklub.dk
http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/


Vallensbaek Yacht Club 
Vallensbaek Havnevej 1 
DK-2665 Vallensbaek Strand 

e-mail: kapsejl@vallensbaek-sejlklub.dk 
Web: www.vallensbaek-sejlklub.dk 

 

 

 
 

 

Flight skema for de indledende grupper: 
Mødetid gruppe 1: kl. 08:45 

Flight skema gruppe 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mødetid gruppe 2: kl. 11:15 (i race area/Crew venteområde): 

Sejlads nr.  

GUL 

 

Team 

 

BLÅ 

 

Team 

1 A Team Sodermann B Team Hestbæk 

2 C Team Frome D Team Christensen 

3 E Team Vinther A Team Sodermann 

4 B Team Hestbæk C Team Frome 

5 C Team Frome E Team Vinther 

6 B Team Hestbæk D Team Christensen 

7 A Team Sodermann C Team Frome 

8 D Team Christensen E Team Vinther 

9 A Team Sodermann D Team Christensen 

10 B Team Hestbæk E Team Vinther 

 

For gruppe 2, skal ét crew vente udenfor Crew area, med betydelige geografisk afstand. 
 

Hvis round robin for gruppe 1 ikke er færdig sejlet, når grp. 2 er sat til at møde, skal hele gruppe 2 gå over i 
tilskuerområdet. Gruppe 2 er i den situation ikke en del af stævnet, men tæller med blandt de 500 personer 
(tilskuere). Hvis der er mere end 500 samlet på tilskuerearealet, skal gruppe 2 vente udenfor event-området 
på bro E og vil blive kaldt frem via VHF kanal P1. 

Sejlads nr.  

GUL 

 

Team 

 

BLÅ 

 

Team 

1 A Team Videbæk B Gråsælerne 

2 C Team Jesper D Team Player 

3 A Team Videbæk C Team Jesper 

4 B Gråsælerne D Team Player 

5 A Team Videbæk D Team Player 

6 B Gråsælerne C Team Jesper 
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