
Yachtklubben Furesøen    
Åbnings Regatta 30 april 
 

INDBYDELSE  

1  REGLER  

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

1.2  Reglerne er ændret således:  

Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end 2 minutter efter startsignalet, noteres 
”ikke startet”.  

 

2 DELTAGELSE OG TILMELDING  

2.1  Stævnet er åbent for følgende både og joller: Optimist/Tera/Zoom/ 
Europa/Laser/OK/29er/Feva/Wayfare/Sportsbåde/kølbåde 

 

3  INDSKUD  

3.1  Indskuddet udgør:  kroner 0,-  

 

4  TIDSPLAN  

 Skippermøde kl 10:00 

Varselssignalet for den første sejlads, første start er planlagt afgivet lørdag 30-04-2022 kl 10:57 

Varselsignal 2 start planlagt 11:00 

Varselsignal 3 start planlagt 11:03 

Der vil ikke blive startet senere en 13:10 

 

5 STED  

5.1  Stævnet gennemføres fra Yachtklubben Furesøen  

5.2  Banen er beliggende i Storekalv 

 

6 BANE  

6.1 Der sejles på en op-/nedbane med top gate.  

Der sejles kun 1 omgang per sejlads 

 Start line vil være udlagt mellem dommerskib og orange stangbøje 

 Topgate vil være 2 udlagte gule mærker 

                           Mållinjen vil være mellem Dommerbåd og udlagt gult mærke 
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7 Start procedure 

 For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, hejses et orange flag 

                           (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst 2 minutter før et varselssignal afgives. 

 3 minutter til start: Varselsignal afgives samtidig med klasseflag og start regl (P/U) vises  

 1 minut til start: start regl ned (P/U) og lydsignal 

0 minutter/3 minutter Varselsignal afgives samtidig med klasseflag og start regl vises  

Osv 

Start rækkefølge kan ændres iløbet af dagen. 

 

8 Klasseflag 

 Klasse                                                              Flag 

 Opti/Tera/Zoom8                                              A 

 Europa/Laser/OK/29er/Feva/Wayfare      B 

 Sportsbåde/kølbåde  D     

 

9  STRAFSYSTEMER  

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

 

10  POINTGIVNING  

10.1  Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.  

10.2 (b) En båds pointsum i serien vil være lig med summen af bådens point fra hver sejlads. Ingen 
fratrækker. 

  

11 PRÆMIER  

Der uddeles ingen præmier – Øl/vand afhentes i baren ca 14:30 

 

Baneleder: Peter Salskov-Iversen 

Mærkebåd: Richard Muller 


