Onsdagssejladser 2022
Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler 2021 - 2024 samt følgende sejladsbestemmelser.

Sejladskomite

Kapsejladsudvalget er øverste myndighed ved afvikling af aftensejladser i SSV.

Dommer/Dommerbåd Alle deltagere har tjans som dommere.. Fordeling ifølge omdelte og opslåede
liste. Er man forhindret den aften, man har fået tildelt, sørger man selv for at bytte
og madlavning
til en anden og underretter kapsejladsudvalget.
Det er vigtigt at dommerne er omhyggelige med at registrere bådene på
Kapsejlads.nu og evt at udfylde måltagningslister.
Det gælder dato, tider, udgåede både og valg af bane.
Skippermøde
Der afholdes skippermøde ved flagmasten d. 4/5 kl. 17.50
Banen for onsdagssejlerne og for tursejlerne præsenteres og angives med
signalflag hejst på flagmasten ved klubhuset senest kl. 17.50
Hvis du vil ud og sejle som gast eller mangler du en gast, så klarer vi det på
skippermødet..
Bane

Der sejles efter banekort. Sømærker har bogstavbetegnelser.
Banen vælges ud fra vindens retning og styrke. Se i øvrigt banekort.

Starttidspunkter

1. start kl. 18.30 (lang bane) 2. start kl. 18.35 (kort bane)
Både som sejler i turløbet kan starte efter start 2.
Husk at kontakte dommer inden start.

Start – og mållinie

Fast start - og mållinje er 2 røde kugler udlagt ud for godset Marienlyst i
indsejlingen til Vordingborg Nordhavn.

Passage ved start

Alle deltagende både skal inden varsel signalet passere forbi startbøjerne for at
vise sejlnummer og redningsveste til dommeren.

DH-mål

Både med gyldigt målebrev sejler på deres mål. Både uden gyldigt målebrev
sejler på bådens standardmål. Hvis et standardmål ikke findes, tildeles båden et
måletal af kapsejladsudvalget.

Brug af redningsvest

Under sejladsen skal der benyttes redningsvest. Undladelse
medfører diskvalifikation.

Startprocedure:
Varselsignal:

5 min før l. start afgives et signal og talstander "l" sættes.
(lydsignal hvis man ikke har mulighed for at sætte flag)

Klarsignal:

4 min før l. start afgives et signal og signalflag "P" sættes.

Et-minut-signal

1 min før 1. start afgives et signal og signalflag "P" nedhales

1. start:

Et signal afgives, talstander "l" nedhales og talstander "2" sættes.

2. start:

Startsignalet til 1. sejlads gælder som 5. min signal til anden sejlads, og det markeres
med at talstander "2" sættes. 4 min før 2. start afgives et signal og signalflag "P"
sættes. l min før 2. start afgives et signal og signalflag "P" nedhales. Starten markeres
med et signal og talstander "2" nedhales.

Tyvstart:

Tyvstart, individuel tilbagekaldelse = trut fra Tågehorn og signalflag X (det finske
flag) sættes, tyvstartede både der ikke omstarter korrekt diskvalificeres (OCS).

Omstart:

I tilfælde af omstart rykkes hele startproceduren.
Ved omstart i 2. start følges normal procedure for omstart.

Mållinie:

Fast mållinie, der er den samme som startline.

Tidsbegrænsning:

Både der ikke har gennemført sejladsen kl. 21:00 betragtes som "ikke fuldførte"
(DNF). Der gives 2 signaler til markering af tidsgrænsen.

Afkortning:

Banen afkortes ikke. Ved svag vind er bane R og T at foretrække.

Aflysning:

Min. 2 både i samme start skal deltage for at sejlads gennemføres.
Ved vindstyrker over 13 m/sek aflyses sejladsen. Aftenens dommer beslutter i
samråd med kapsejladsudvalget om der aflyses.

Protester:

Protestkomite: Dommer samt min. 2 repræsentanter fra sejladskomiteen.
I tilfælde af protest afleveres protestskema og vidneskemaer til sejladsens dommer
umiddelbart efter sejladsens afslutning senest ½ time efter at dommerbåden er
kommet i havn.
Protesten behandles og afgøres på møde i sejladskomiteen i dagene efter sejladsen.

Resultater/point:

Resultat af aftenens sejlads bekendtgøres på klubbens hjemmeside.
Til beregning af resultatet anvendes "Lavpointsystemet".
Point beregnes efter deltagende både, i den pågældende sejlads.
Både som ikke deltager tildeles to placeringer lavere end antal startende i sejladsen
Aftenens dommerbåd tildeles points som for en l. plads (1 point).

Præmier:

Der uddeles præmier, i hvert løb, for hver 3. båd som har deltaget i mindst 5
sejladser. De 2 dårligste resultater fratrækkes ved den samlede pointberegning.
Præmierne uddeles ved, Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg’s, standerstrygning.

