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Blå Bånd 2019 

 

Sejladsbestemmelser 

 

 
Regler Der sejles efter ISAF-RRS, Kapsejladsreglerne 2017-2020, med 

Skandinavisk Sejlerforbunds og DS’ forskrifter. 

 

Skippermøde  Der afholdes skippermøde lørdag kl. 09.00 i Sejlerstuen. 

  Banen vil blive gennemgået på skippermødet. 

 

Startlinjen  Udgøres af linjen mellem Saltbækbøjen og signalmast på dommerbåd, 

  som vil ligge syd for Saltbæk bøjen. 

 

Startprocedure Varselssignal 5 minutter før start. 

  Klarsignal      4 minutter før start. 

  Signal             1 minut     før start 

  Startsignal, talstander 1 = første start osv. 

 

Starttidspunkt 1. start er kl. 10.30. 

 

 

Banen  Blå Bånd sejles som stjernesejlads.  

Banen har Saltbækbøjen som centrum og består ellers af 6 mærker 

(stjernens spidser) som alle skal rundes bagbord om. 

3 mærker vil være inde i fjorden og 3 mærker vil være ude i fjorden 

 

 Sejladsen startes fra øst mod vest, og et af de 3 vestlige mærker skal rundes 

først. Derefter er der valgfrihed med hensyn til rækkefølgen som mærkerne 

rundes i. 

 Efter enhver mærkerunding er det tilbage og passere startlinjen igen, d. v. s. 

der sejles mellem Saltbæk bøjen og dommerbåden. 

Alle 6 mærker skal rundes inden målgang, medmindre andet er oplyst ved 

skippermøde. 

 

Banens længde vil være ca. 15 sømil. 

 

 

Mållinjen  Mållinjen vil være som startlinjen. Målgang skal gøres fra den side der 

giver en lige linje fra sidste mærke. 

Målgang kan således både ske inde fra fjorden, og ude fra fjorden, 

afhængig af hvilket mærke man har valgt som det sidste mærke i sin 

sejlads. 

 

 

Dommerbåd  Neptun IV, 26 fods motorbåd, førende Neptuns stander fra signalmast. 

 

 

Protester  Protestflag sættes, modpart prajes. 
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Protester skal meddeles til dommerbåden ved målgang. 

  Protesttiden er 1 time efter dommerbådens ankomst til havn. 

  Skema udleveres af dommerne. 

 

 

Strafsystem Som beskrevet i kapsejladsreglerne 44.1 og 44.2, Regel 44.1 er dog ændret, 

således at der kun udføres én strafrunde, hvis båden har overtrådt en regel i 

Del 2 mens den kapsejler. Der skal forsat tages én strafrunde hvis regel 31 

(berøring af et mærke) er overtrådt. 

 

 

Meddelelser  Ved ændring i sejladsprogrammet vil dette blive meddelt på skippermødet. 

 

 

Kontakt. Ved havari eller udgået kontaktes dommerbåd. Telefonnummer oplyses ved 

skippermødet. 

 

 

Præmieoverrækkelse Der afholdes præmieoverrækkelse lørdag eftermiddag efter endt sejlads. 

   

 

Løbspræmier  Der er præmie til hver 3 tilmeldte båd i hvert løb. 

   

 

Overalt præmie Vandrepokal og det ”Blå Bånd” til hurtigste præmietid overalt efter DH. 

 

 

Handicapsystem Dansk Handicap 2017. TACIL - TACIM - TACIH. 

 

 

Forsikring  Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring. 

 

 

Målebrev  Deltagelse i kapsejladsen kræver ikke målebrev/klassebevis 

Både uden målebrev vil blive tildelt et DH-mål med udgangspunkt i 

tilsvarende båd, fundet på Websejler. 


