
VENSKABSSTÆVNE 2019 
Optimist A, B,  Zoom8 & E-jolle,  

Faaborg Sejlklub 
24-25 August 2019 

Sejladsbestemmelser 

 
1. Regler 

1.1. Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler- 

forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, bortset fra Optimist C som sejler efter ISAF 

enkle regler for kapsejlads. 

1.2. Reglerne er ændret således: 

• Regel 35, A4 og A5 er ændret. Se punkt 14.2. 

• Indledningen til Del 4 er ændret. Se punkt 5.3 

• Regel 60.1(a) er ændret. Se punkt 15.5. 

• Regel 61.1(b) er ændret. Se punkt 15.4 

• Regel 62.1(a) er ændret. Se punkt 14.1 

• Regel 62.2 er ændret. Se punkt 15.7 

• Regel 66 er ændret. Se punkt 15.6. 

• Regel A4 og A5 er ændret. Se punkt 11.5 

 
 
2. Meddelelser til deltagerne 

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved 

bureauet 

 
3. Ændringer i sejladsbestemmelserne 

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 

08.00 på den dag, hvor den vil træde i kraft. 

 

4. Signaler der gives på land 

4.1. Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved slæbestedet. 

4.2. Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 60 minutter’ i 

kapsejladssignalet Svarstander. 

4.3. Regel 40 gælder hele tiden, mens der sejles. Dette ændrer indledningen til Del 4. 

 
5. Tidsplan 

Lørdag 

5.1. Velkomst/Skippermøde kl 10.00 

5.2. Første varselssignal 10.55 

5.3. Optimist A, Optimist B, Zoom8 … Intet max på sejladser. 

Søndag 

5.4. Første varselssignal 10.00 

5.5. Optimist A, Optimist B, Zoom8 … Intet max på sejladser.   

     

5.6. Der vil ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 14.30 søndag. 



6. Klasseflag 

Optimist A = Klasseflag   

Optimist B  Talstander  2 

Zoom8  Talstander  3 

E-joller  Talstander 4  

 
7. Kapsejladsområde 

Kapsejladsområdet fremgår af et bilag til sejladsbestemmelserne. 

 

8. Banerne 

8.1. I et bilag til sejladsbestemmelserne vises skitserne over banen/banerne incl. de 

omtrentlige vinkler mellem banens ben, rækkefølgen, i hvilken mærkerne skal passeres, 

og den forlangte side for hvert mærke. 

 
9. Mærker 

9.1. Mærkerne fremgår af vedlagte baneskitser. 

 

10. Starten 

10.1. Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26. 

For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, hejses 

et orange flag (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst fire minutter før et 

varselssignal afgives.  

Startlinjen er beskrevet i vedlagte baneskitser.  

Både, hvis varselssignal ikke er givet, må ikke sejle i startområdet under 

startproceduren for andre klasser. 

10.2. En båd, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret "ikke 

startet" uden høring. Dette ændrer regel A4 og A5. 

10.3. Hvis nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinjen i 

de sidste 2 minutter inden dens startsignal, kan kapsejladskomiteen vise signalflag V. 

Det vil blive vist indtil alle både er på startsiden af startlinjen. 

10.4. Fejl i signaleringen med signalflag V kan ikke danne grundlag for anmodning om 

godtgørelse. 

 
11. Mærkeflytning 

For at ændre næste mærkes position vil kap-sejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke 

(eller mållinjen) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke 

så hurtigt, som det er praktisk muligt. 

 
12. Mållinje 

Mållinjen fremgår af vedlagte baneskitser.



13. Tidsfrister og sejladstid 

13.1. Der gælder følgende tidsfrister: 

Klasse Tidsfrist 1. mærke frist 1. båd i mål 

Optimist A, B,  60min 20min 15min 

Zoom8 & E-jolle 60 min 20 min 15 min 

 

Hvis ingen båd har passeret 1. mærke inden "1. mærke frist", vil sejladsen blive opgivet. 

En evt. afvigelse i sejladstiden for 1. båd i mål kan ikke danne grundlag for anmodning 

om godtgørelse. Dette ændrer regel 62.1(a). 

 

13.2. Både, som ikke fuldfører inden for 15 minutter efter den første båd har sejlet banen og 

har fuldført, vil blive noteret "ikke fuldført" uden høring. Dette ændrer regel 35, A4 og 

A5. 

 
14. Protester og anmodning om godtgørelse 

Vi ser helst ikke protester og vi vil gøre vores bedste for at få dem afgjort på vandet. 

14.1. Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen. 

14.2. Både som protesterer, skal ved anledningen til protesten straks praje båden, der 

protesteres imod. 

14.3. Straks efter målgang skal protesten meldes til dommerbåden.  

14.4. Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er: 
For hver klasse 30 minutter, efter sidste båd har fuldført dagens 

sidste sejlads.  

14.5. Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på den officielle 

opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller 

vidner. Høringer afholdes i protestrummet, som findes i klubhuset. Starttidspunktet for 

høringerne meddeles på opslagstavlen. 

14.6. Meddelelser om protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vil blive slået op 

på den officielle opslagstavle for at informere både som krævet i regel 61.1(b). 

14.7. En båd kan ikke protestere mod overtrædelser af punkterne 10.3, 14.2, 17, 20, 22, 23 og 

24. Dette ændrer regel 60.1(a). Straffe for sådanne regelbrud kan være mildere end 

diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter det. 

En sådan straf markeres med forkortelsen DPI. 

14.8. På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på 

bureauet enten: 

(a) inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om 

afgørelsen dagen før, eller 

(b) ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev 

informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag. 

Dette ændrer regel 66. 

14.9. På stævnets sidste dag skal en anmodning om godtgørelse som er baseret på en 

afgørelse i protestkomitéen indgives senest 30 minutter efter afgørelsen er meddelt. 

Dette ændrer regel 62.2. 

 

 
15. Pointgivning 

15.1. 1 sejlads er krævet for at udgøre en serie. 

15.2. Point gives således: 

(a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads. 

(b) vis 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 

 
 

 

 

 

 



 

16. Sikkerhed 

En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt. 

 

 
17. Præmier 

Der uddeles følgende præmier: 

Præmier for hver 3. deltagende båd i hver klasse.  

 

18. 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. 

 
19. Forsikring 

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 

 

Sejladsområder: 

Faaborg Fjord 
 

 

Baneskitse for Optimist A & B, Zoom8 & E-joller 

Mærkerne vil være gule cylindermærker 

Startlinje vil være mellem et orange flag på dommerbåden og en stangbøje med orange flag  

Mållinje vil være mellem blåt flag på dommerbåden og en stangbøje med blåt flag 

  A sejlere: Omsejlingsrækkefølge: Start – 1 – 2 - 3 -2 – 3 – 4 Mål 

B sejlere: Omsejlingsrækkefølge: Start – 1 – 2- 3 - 4 Mål 

E-jolle: Omsejlingsrækkefølge: Start – 1 – 2 - 3 - 2 – 3 – 4 Mål 

Zoom8: Omsejlingsrækkefælge: Start – 1 – 2- 3 - 4 Mål 

 

 


