One Two Star








18, juni 2022
Skippermøde kl. 9.00
1. start kl. 10.00
15 sømil i Storstrømmen
Tilmeldingsfrist: 15. juni
Startgebyr: 50 kr.
Startliste

SNEKKEN arrangerer igen den populære og personligt udfordrende
One Two Star kapsejlads, for dig der vil sejle din båd alene eller
blot være to ombord.
Med forbehold for vind og vejr, forventes banen at være cirka 15
sømil i Storstrømmen – indenfor broerne. Banekort udleveres ved
skippermødet.
Tilmelding: Hvis du er SSV-medlem og allerede oprettet på
kapsejlads.nu, kan du tilmelde dig via dette link: kapsejlads.nu.
Andre deltagere skal kontakte Steen Graves på tlf. 21709013.
Generelt
Vi ønsker størst mulig sikkerhed for alle involverede i sejladsen.
Derfor sejles der ikke efter kapsejladsregler, men efter de
internationale søvejsregler. Der må være en eller to personer om
bord. Der vil være to løb: singlehand og twohand. Der må ikke
sejles med spiler.
Efter sejladsen kan man købe pølser med kartoffelsalat og øl, og
der vil være uddeling af præmier.
Alle både kan deltage. Hvis båden ikke har et målerbrev, finder
Kapsejladsudvalget et mål på båden.
Sejladsen
Sejladsen foregår med start og mål ved to orange mærker ved
onsdagssejlads-linjen. Rutens længde tilpasses efter dagens vindog vejrforhold. Banekort udleveres ved skippermødet. Ruten og
omsejlingsretning vil blive bekendtgjort ført start.
Skippermøde
Lørdag den 18. juni kl. 9.00 ved Flagmasten på Nordhavnen.
Regler
Der sejles efter de internationale søvejsregler, med de særlige
regler for besejling af visse danske farvande. Der skal føres
nationalitetsflag. Overtrædelse af ovenstående regler medfører
diskvalifikation. Sejlerne anmodes om at vise hensyn til
erhvervstrafikken samt over for øvrige deltagere i sejladsen.
Deltagere i sejladsen deltager på egen risiko. SNEKKEN eller
sejladsledelsen kan ikke drages til ansvar for skader på personel
eller materiel.
Start/mål
Starten er en respitstart. Første båd starter kl. 10.00. Start og
mållinje er ved de to orange mærke ved onsdagssejlads-linjen.

Varsel/Klarsignal
Første startende båds varselssignal er kl. 09.55.00.
Både med de langsomste sømiltider starter først, og dem med de
hurtigste tider sidst. Hver båd får tildelt sin starttid efter
startsignalet, og den langsomste båd starter på startsignalet.
Bådenes placering svarer til den rækkefølge de får ved målgang.
Respitstartskema med individuelle starttider vil blive udleveret ved
skippermødet.
Udsættelse
Hejses svarstander (lodret rød-hvid stribet) samtidig med afgivelse
af to lydsignaler, er starten udsat. Når svarstanderen nedhales,
samtidig med afgivelse af ét lydsignal, vil varselssignalet blive givet
1 minut senere.
Individuel tilbagekaldelse: Lydsignal og signalflag X (det finske
flag).
Tidsbegrænsning
Måltagning stopper kl. 16.00.
Redningsveste
SKAL bæres af besætning under sejladsen.
Meldepligt
Et fartøj, der er gået i havn eller på anden måde har afbrudt
sejladsen, har pligt til at melde dette til løbsledelsen på tlf.
21709013.
Dommer
Steen Graves

