SKAL DU SEJLE ONSDAGSSEJLADS?
Onsdagssejladserne er en fantastisk mulighed for at lære nye klubmedlemmer at kende og
en enestående chance for at blive en bedre sejler.
Efter sejladsen vil der være mulighed for at købe en øl og en ristet pølse ved masteskuret.
Alle med en sejlbåd kan deltage. Har båden ikke et målerbrev, så får den et måletal tildelt
af kapsejladsudvalget.
Der er to starter. En kort bane og en længere bane. Du bestemmer selv om du vil sejle
med spiler.
Der vil også være mulighed for at sejle med på onsdagsbanen, uden for konkurrence. Du
melder dig til dommeren inden sejladsen.

Der vil d.26/4 være et intromøde på Gåsetårsskolen (Iselingen) kl. 19
På mødet vil der blive orienteret om afviklingen af onsdagssejladserne og det nye
sejladsprogram ”kapsejlads.nu” vil blive præsenteret.

Sejladserne starter onsdag d. 4. maj med et skippermøde kl.18,00 ved
flagmasten.
Banekort, dommerlister og sejladsbestemmelser bliver lagt i det lille klublokale og på
klubbens hjemmeside.

Det er muligt at tilmelde sig til onsdagssejladserne på
Kapsejlads.nu
Har du spørgsmål så skriv til
steengraves15@gmail.com eller mob. 21709013

Kapsejladsudvalget

TILMELDING TIL ONSDAGSSEJLADS OG LIDT OM
HVORDAN KAPSEJLADS.NU VIRKER
Du kan nu tilmelde dig og din båd til Snekkens onsdagssejlads på vores nye online
program på kapsejlads.nu. På siden opretter du dit eget login ved at klikke på Opret login.
Vælg dernæst Sejlklubben Snekken Vordingborg i dropdown menuen og følg sidens
anvisninger. Bådens handicap kan eventuelt tilføjes senere.
Gaster kan også oprette sig med eget login, og tilknytte sig skippers båd eller i en
gastebørs.
Vi glæder os til at tage det nye program i brug, som vil give os resultater fra kapsejladsen
med det samme, og som straks vil være tilgængelige online på hjemmesiden.
Sejlerhilsner
Kapsejladsudvalget

Vejledning til kapsejlads.nu
Kapsejlads.nu er et online program som ligger på klubbens tablet med indbygget
internetforbindelse. Sejladsen ligger klar, og indeholder automatisk nedtælling med 5, 4 og
1 min før start , og start.
10-15 minutter før start
Dagen sejladsside skal opdateres for at starte nedtællingsuret og få vist den korrekte
online tid. Opdateringen sker ved at trykke på opdateringssymbolet i øverste venstre
hjørne. Herefter vises en lyserød kasse med "fortsæt" som man klikker på, for at få vist
nedtællingsuret .Kassen ændre sig nu til sort med teksten "pause" og nedtællingsuret
vises. Når starten er gået, tæller uret op. Det er på denne sidde bådene tages i mål.
Sådan tages både i mål
Alle både fremgår på siden- listet med navn og sejlnummer og med plads til sejltiden. Tryk
på sejlnummeret , når en båd passere mållinjen , og tjek at sejltiden indsættes automatisk
til højre. Hvis tiden mod forventning ikke indsættes, skal tiden noteres på papir.
Når sidste båd er taget i mål, lukkes skærmen ned, ved at trykke på knappen yderst oppe
til venstre på tabletten .

Faq
Hvis du tager en forkert båd i mål
Tryk hurtigst muligt på den rigtige båd over målstregen.
Den forkerte båd skal ændres manuelt; slet tiden i tids-feltet og indsæt et "S" for slet og
tryk dernæst på Gem-knappen nederst på siden. Båden er nu forsat i løbet og kan tages i
mål igen.
Kapsejlads.nu lukkes (med X )
Åbn siden på ny, vælg "Dommer" i topmenuen og "Opdater sejlads". Herefter kommer du
direkte tilbage i løbet.
Skærmen slukker
Under nedtælling: Skærmen skal holdes åben. Hvis den slukkes, skal siden opdateres for
at få vist korrekt tid .Det er vigtigt , da ellers risikere at skyde sejladsen i gang på forkert
tid.
Efter start: Hvis du slukker skærmen ( fx for at spare strøm) eller den selv slukker ved
timeout, skal siden opdateres for at få vist korrekte tider. Klik på opdateringssymbolet i
øverste venstre hjørne . Når en båd tages i mål , opdateres siden automatisk.
Måltiderne vil dermed altid blive korrekte.
Medbring Onsdagskufferten som en sikkerhed i opstarten.
Kuglepen og papir
Radiostyret ur, som sikkerhed ved start og måltagning.
Tiden i programmet er i øvrigt præcis som på det radiostyret ur.
...

