
  
  
  

Indbydelse til 
 

Dansk Sejlunions Junior Danmarksmesterskab 
2019 

for holdsejlads i Optimistjoller 
 

5.-6. oktober 

Faaborg Sejlklub 
 
1 

 
REGLER 

1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Tillæg D, Nordic Sailing Federation og 
Dansk Sejlunions forskrifter. 

1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions Statutter for Danmarksmesterskaber. 

  
  
2 DELTAGELSE OG TILMELDING 

2.1 
 
 
 

Stævnet er åbent for optimistjoller i hold á 4 deltagere + 1 reserve. Der udleveres farvede bibs til de 
sejlende hold, men det er også tilladt for holdene at medbringe egne.  

 

2.3 Tilmelding til stævnet er åben for sejlere på klubhold og kredshold. (man skal have været medlem af den  
respektive klub eller en klub under den respektive kreds ikke senere end 1. maj 2019).  
Hold, som opfylder betingelserne for at deltage kan tilmelde sig stævnet på Link til tilmelding 
https://fsk.nemtilmeld.dk/ 
 
Tilmeldingen foregår i 2 faser:  
Fase 1 – tilmeldingsfrist den 10. september:  
Klubben eller kredsen tilmelder det antal hold de ønsker at stille med. Tilmeldingen er bindende og først 
accepteret når tilmeldingsgebyret er betalt (dvs. at tilmeldingsgebyret skal betales når man tilmelder et 
hold, uanset om det senere viser sig at man ikke kan stille et hold). 
Fase 2 – Endelig holdopstilling meddeles:  
Den endelige holdopstilling med navne indtastes senest 15. september. Herefter kræver udskiftning af 
deltagere skriftlig ansøgning til, og godkendelse af kapsejladskomiteen. 

2.4 
 
 
 
 
 

Tilmeldinger efter 10. september skal foregå pr. mail og kan ikke forventes at blive accepteret, men vil 
blive vurderet af den organiserende myndighed. Sejladsformatet er afhængig af antallet af tilmeldte hold, 
så ændringer heri kan medføre store ændringer i formatet. 

  
3 INDSKUD 
 Kr. 2.750 pr. hold  

Betaling skal foretages sammen med tilmeldingen. 

  
 

4 TIDSPLAN 

https://fsk.nemtilmeld.dk/
https://fsk.nemtilmeld.dk/


  
  
  

4.1 Registrering foretages i bureauet fredag fra kl. 18.00 til 21.00 eller lørdag fra kl. 8.00 til 9.00 

4.2 Sejladsdage: Lørdag d. 6. oktober og søndag d. 7. oktober 2018 

4.3 Der afholdes velkomst og briefing for alle deltagere lørdag kl. 08.30. Der er mødepligt for mindst én 
deltager fra hvert hold til briefingen, og ændringer mv. kan her oplyses mundtligt. Der kan via 
sejladsbestemmelserne eller opslagstavlen indkaldes til yderligere briefinger i løbet af weekenden. 

4.4 Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl. 10.00. 
Varselssignal for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet hurtigst muligt.  
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 17.00 

  
5 MÅLING OG FORMALIA 

5.1 Ved registrering skal på forlangende kunne fremvises for hver deltagende jolle:  
• Gyldigt klassebevis.  
• Bevis på gyldigt medlemskab af en sejlklub (incl. erklæring om at minimumsgrænsen for medlemskab er 
overholdt), hvis nationale forbund er medlem af World Sailing.  
• Forsikringsbevis, jf. pkt. 15  
• Underskrevet låneerklæring, hvis en deltager sejler i lånt jolle (gælder ikke ved klubjoller) 

5.2 Måling og kontrol af udstyr kan forekomme under hele stævnet. På vandet kan kapsejladskomiteen 
pålægge en båd at sejle direkte til et bestemt område, hvor måling vil blive foretaget. 

  
6 SEJLADSBESTEMMELSER 

 Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen  

  
7 STED 
7.1 Stævnet gennemføres på Faaborg fjord. 

7.2 Banen er beliggende umiddelbart udenfor Faaborg Havnebad. Forsøger at lægge banen tæt på land for at 
gøre Hold DM publikumsvenligt og give adgang til speak af sejladsen. 

  
8 BANE OG SEJLADSFORMAT  

 Bane og sejladsformat vil blive tilrettelagt ud fra antallet af tilmeldte hold, og vil være beskrevet i 
sejladsbestemmelserne. Det forventes at sejladsserien består af en round robin (evt. flere samtidige 
round robins i puljer) samt efterfølgende finalesejladser. Kapsejladskomiteen kan under stævnet ændre i 
formatet, herunder beslutte at finalesejladserne ikke sejles, hvis det skønnes nødvendigt f.eks. af 
tidsmæssige årsager. En evt. seedning af hold vil blive foretaget ud fra ranglisten. 

  
9 STRAFSYSTEMER 
 Kapsejladserne dømmes af opmænd, som beskrevet i Kapsejladsreglernes Tillæg D. 

 
10 POINTGIVNING 
 Kapsejladsreglernes regel D3 og D4 anvendes 

  
11 SIKKERHED 
 Fra båden forlader land og indtil den returnerer til land, skal alle deltagere være iført personlig 

opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på personlig beklædning. Våddragt og 
tørdragt anses ikke som personligt opdriftsmiddel 

  
12 LEDSAGEBÅDE  

 Skal registreres ved tilmelding. 

  
 13 RADIOKOMMUNIKATION  

 Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle 
både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner 

 



  
  
  

14 PRÆMIER 
 Der uddeles DS’s mesterskabsplaketter, samt andre præmier. Derudover uddeles præmier til bedste U12 

hold, bedste drenge/pige mix hold og bedste pigehold. 
  
15 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 

  
16 FORSIKRING  

 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 
minimumsdækning på 500.000 kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta 

  
  

  
  
17 KAPSEJLADS- OG PROTESTKOMITE  

 Stævneleder: Stig Bløcher 
Baneleder: Martin Frislev - NB 
Chefopmand: Søren Badstue - IJ 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Morgenmad og smørselv madpakker til lørdag og søndag kan tilkøbes for 100kr pr person. Aftensmad til lørdag 

aften kan tilkøbes for 125kr pr person. Overnatning på nærliggende skole kan arrangeres, men kun hvis der følger 

overnattende voksne med. Der bliver også mulighed for i begrænset omfang at booke plads til Campingsvogn og 

telt. Stævnets hjemmeside, som kan tilgås via www.faaborg-sejlklub.dk, vil blive opdateret løbende samt 

informationer sendt ud til de tilmeldte hold. 

Alle sejladser vil blive kommenteret live hele weekenden hvor det også er muligt at følge sejladserne på tætteste 

hold fra Faaborg Havnebad. Gør derfor weekenden til en familieklubudflugt hvor spændingen fra jollerne på vandet 

når helt ud til publikum . Det er fedt for sejlerne at mærke opbakningen fra klubkammeraterne! 

 

 


