Neptun EfterårsCup
ABC-optimister, Feva, Zoom8, Laser 4.7 og Laser Radial
Lørdag den 16. September 2017

INDBYDELSE
Neptun Cup Vejle Efterårscup afholdes ved fjorden i de naturskønne omgivelser med udgangspunkt i vores
nye klubhus i Vejle havn (klubøen). Stævnet er baseret på en god blanding af kapsejlads og godt
kammeratskab – uanset om du er erfaren eller nybegynder.
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REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og
Dansk Sejlunions forskrifter.
For C-optimister informeres om forenkling af regler ved skippermødet. Der anvendes Torm enkel
kapsejlads konceptet og regler for C-optimister.
Reglerne er bl.a. ændret således:
• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første
båd, noteres ”ikke fuldført”.
• Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest er gældende under sejlads
• Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.]
• Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet,
noteres ”ikke startet”.
• Regel 78 er for B- og C-Optimister ændret således, at optimistjoller eller optimistlignende joller kan
deltage uden gyldigt klassebevis i henhold til ”Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt
klassebevis for Optimist joller”. Se evt. www.sejlsport.dk.
• Sejladsbestemmelserne vil også ændre andre
kapsejladsregler. De præcise formuleringer af
ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for følgende både: A-, B- og Coptimister, Laser 4.7, Laser Radial, Feva og Zoom8.
Jolleklasser med færre end 5 deltagere må påregne at
starte sammen med andre klasser.
Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan
tilmeldes på
https://sejlklubbenneptunvejle.nemtilmeld.dk/10/
senest den 13. september kl 12:00.
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Indskud
150 kr. for enmandsjoller og 300 kr. for tomandsjoller, som
betales ved tilmelding via hjemmeside.
Feva sejlere skal kun tilmelde een gang pr jolle.
(Husk at angive sejlnummer, navn på sejler og bådklasse)
Tillæg på 75 kr. pr. sejler ved senere tilmelding end 13. September.
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TIDSPLAN
Kl. 8.00. Bureau åbner i klubhuset. Registrering og udlevering af sejladsbestemmelser.
Kl. 9.25. Sidste frist for registrering.
Kl. 9.25. Skippermøder for ledsagebåde og deltagere.
Kl. 11.00. Første varselsskud.
Kl. 15.00. Det tilstræbes, at der ikke bliver startet efter dette tidspunkt.
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MÅLING OG KONTROL
Gyldigt målebrev eller klassebevis skal dokumenteres på forlangende. Dog gælder der særlige
regler for B-optimister og C-optimister. Se punkt 1.3.
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SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne kan hentes på www.snv.dk fra 11. september eller fås ved registreringen.
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STED
Stævnet gennemføres fra Sejlklubben Neptuns nye klubhus (klubøen) i Vejle havn, Stævnen 53,
7100 Vejle. Informationerne vedr. parkering, jolleaflæsning, isætning af rib både etc. findes på
hjemmesiden fra 9. September og deltagere skal holde sig opdaterede her.
Banen er beliggende på Vejle Fjord.
C-optimister spiser deres medbragte frokost på land. Øvrige jolleklasser spiser på vandet.
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BANERNE
Der sejles på trapezlignende baner. C Optimister sejler på bane følgende TORM enkeltkapsejlads.
STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
POINTGIVNING
Der anvendes lavpointsystem som beskrevet i Tillæg A.
(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 fra 5 til 8 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
(c) Hvis 9 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.
LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere skal befinde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende
båd.
Alle ledsagebåde skal indgå i stævnets sikkerhedsorganisation, når en sikkerhedssituation opstår.
Sådanne både forventes desuden at gå til assistance over for enhver båd, når det vurderes
påkrævet, og sejleren enten anmoder om assistance eller det er åbenlyst påkrævet. Det forventes,
at alle personer ombord i ledsagebådene går foran som et godt eksempel og bærer redningsvest,
så snart havnen forlades.
Ledsagebåde kan søsættes fra slæbested i havnen (se kort der uploades på
snv.dk/ungdomsafdelingen senest den 9. September.
PRÆMIER
Der er præmier til hver tredje startende båd, dog max. 10 præmier i kategorierne A-optimister, Boptimister, Zoom8 og Feva. Der er præmier til alle C-optimister.
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.
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FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
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YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås ved henvendelse til ungdom@snv.dk eller på stævnedagen.
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