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1 REGLER 
1.1 Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk 

sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter 
 
1.2 Reglerne er ændret således: 
• Indledningen til Del 4 er ændret. Se punkt 4.3. 
• Regel 32.2 er ændret. Se punkt 12.2. 
• Regel 33 (a) + (b) er ændret. Se punkt 11. 
• Regel 35, A4 og A5 er ændret. Se punkt 14.2. 
• Reglerne 44.1 og 44.2 er ændret. Se punkt 13.1. 
• Regel 61.3 og 62.2 er ændret. Se punkt 15.2. 
• Regel A4 er ændret. Se punkt 10.3. 
 
1.3 Regler for tilmelding og deltagelse i kapsejladser i Speed-Cup fremgår af disse 

bestemmelser vedr. deltagelse i kapsejladser arrangeret af Faaborg Sejlklub. 

 

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, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet 
vil blive slået op senest kl. 20.00 dagen før, 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 klubhuset. 
 
4.2 Når svarstanderen vises på land, erstattes ”1 minut” med ”ikke mindre end 60 minutter” 

i kapsejladssignalet ”svarstander”. 
 
4.3 Når signalflag ”Y” er vist på land, gælder regel 40 hele tiden, mens der sejles. 
 Dette ændrer indledningen til del 4. 
 

5 TIDSPLAN 
5.1 Der søges gennemført så mange sejladser som muligt inden for tidsrammen herunder. 

Antal af sejladser kan ikke gøres til genstand for anmodning om godtgørelse. Det er op til 
baneledelsen at vurdere om der skal sejles flere sejladser den pågældende dag. 

 
5.2 Lørdag den 11. juni afgives varselssignal for dagens første sejlads kl. 10.25. 

 Varselssignaler for efterfølgende sejladser vil blive afgivet så hurtigt som muligt. Der vil ikke 
blive afgivet varselssignal senere end kl. 16.00. 

 
5.3 Søndag den 12. juni  afgives varselssignal for dagens første sejlads kl. 09.25 

 Varselssignaler for efterfølgende sejladser vil blive afgivet så hurtigt som muligt. Der vil ikke 
blive afgivet varselssignal senere end kl. 14.00. 
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6 KLASSEFLAG 
Bådene tildeles klasser og hver klasse får tildelt klasseflag. 
H-både har klasseflag H 
Folkebåde har klasseflag F   
Evt. 3. bådklasse har klasseflag K   

 

7 KAPSEJLADSOMRÅDE 
Kapsejladsområdet fremgår af et bilag til sejladsbestemmelserne. 

 

8 BANERNE 
8.1  Banesystem R (op-ned bane iflg. Bilag) med offset-mærke ved mærke 1 og ”gate” som 

bundmærke. 
 
8.2 Når der anvendes en ”gate”, skal bådene sejle mellem gate-mærkerne i retning  fra det 

foregående mærke og runde ét af gate-mærkerne. 
 

9 MÆRKER 
9.1 Mærke ”1” og gate-mærkerne ”2a” og ”2b” er gule cylinderbøjer, mærke ”1a” er en 

orange cylinderbøje eller bøje med flag. 
 
9.2 Startlinjemærker vil være orange/rødt flag på stage og orange/rødt flag på dommerbåd eller 

stage. 
 Mållinjemærker vil være blåt flag på stage og blåt flag på måltagningsbåd. 
 

10 STARTEN 
10.1 Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26. 
 
10.2 Startlinjen vil være mellem startlinjemærkerne. 
 
10.3  En båd som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal vil blive noteret ”ikke 

startet” (DNS). Dette ændrer regel A4. 
 
10.4 Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26 med følgende tilføjelse: For at varsko 

både om, at sejladserne snart vil blive startet, hejses et orange flag (sammen med afgivelse 
af et lydsignal) mindst 5 minutter før et varselssignal afgives. Lydsignalerne vil være 
hornsignaler, så deltagerne opfordres til at holde sig i nærheden af dommerbåden. 
I mellem 2 sejladser vil det orange flag evt. ikke blive nedtaget, hvorefter varselssignal kan 
afgives 5 minutter eller mere efter sidste båd har passeret mållinjen. 

 

11 MÆRKEFLYTNING 
I tilfælde af mærkeflytning under sejladsen signaleres dette ved at vise signalflag ”C” og 
afgive lydsignaler ved mærket før det mærke, der har fået ændret positionen i forhold til 
sidste gang, det blev rundet i sejladsen. Dette ændrer regel 33 (a) + (b). 
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12 MÅLLINIE 
12.1 Mållinjen vil være mellem mållinjemærkerne. 
 
12.2  Ved afkortning af banen ved mærke 1a – sejles der direkte i mål, dette ændre regel 32.2 og 

er en tilføjelse til denne. 

 
13 STRAFSYSTEMER 
13.1 Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves én strafrunde indeholdende én 

stagvending og én bomning. 
 
13.2 Som beskrevet i regel 67, kan protestkomitéen straffe en båd, som har overtrådt regel 42, 

uden afhøring. 
 

14 TIDSBEGRÆNSNINGER MV: 
14.1 Såfremt den hurtigste båd i en sejlads ikke kan gøre en gennemsnitsfart af mindst to knob 

(uden krydstillæg), kan kapsejladskomitéen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke gøres til 
genstand for anmodning om godtgørelse. 

 
14.2 Både, som ikke fuldføre indenfor 20 minutter, efter den første båd i samme klasse har sejlet 

banen og har fuldført, vil blive noteret ”ikke fuldført” (DNF). Dette ændrer regel 35, regel A4 
og A5. 

 
14.3 Maksimum vindhastigheden er fastsat til 15 m/s ved gentagne målinger indenfor 30 

minutter. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til maksimumhastigheden, kan 
kapsejladskomitéen opgive sejladsen. Dette punkt  kan ikke gøres til genstand for 
anmodning om godtgørelse. 

 

15 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE 
15.1 Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen. 
 
15.2 Protestfristen er 90 minutter, efter sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads. Samme 

protestfrist gælder for protester fra kapsejladskomitéen og protestkomitéen samt 
anmodninger om godtgørelser. Dette ændrer regel 61.3 og 62.2. 

 

16 POINTGIVNING 
16.1  Der anvendes lavpointsystemet, som beskrevet i tillæg A. 
 
16.2 Der skal minimum gennemføres 1 sejlads for at kåre en vinder. 
 
16.3 Gennemføres mere end 4 sejladser, vil en båds pointsum for hele stævnet være lig med 

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

 
17 SIKKERHED 

En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt 
og om muligt sætte nationsflaget. 
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18 UDSKIFTNING AF BESÆTNING 
 Udskiftning af besætning er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra                         

kapsejladskomitéen. 
 

19 MÅLEKONTROL 
 En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med 
 klassereglerne eller sejladsbestemmelserne. 
 

20 KAPSEJLADSKOMITÈENS BÅDE 
 Start og måltagningsbåde vil føre Faaborg Sejlklubs klubstander 
 

21 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
 Deltagene både må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i 
 overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. 

 
22 RADIOKOMMUNIKATION 

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

 

23 PRÆMIER 
 Der uddeles præmier for minimum hver 5. tilmeldte båd i hver klasse. 
 Præmieoverrækkelsen finder sted søndag den 12. juni umiddelbart efter afslutning af 

dagens sidste sejlads og eventuel protestbehandling. 
 

24 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændigt på deres egen risiko (se regel 1.3, beslutning 
om at deltage). Faaborg Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, 
personskade eller dødsfald, der opstår før, under eller efter stævnet. 

 

25 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts  ansvarsforsikring med en 
minimumsdækning på Dkr. 5 mill. For personskade og Dkr. 2 mill. For tingskade pr. stævne 
eller tilsvarende beløb i anden valuta. 

 

26 NATIONSFLAGET 
 Nationsflaget må ikke føres af en kapsejlende båd. 
 
 

          Kapsejladsudvalget, Faaborg Sejlklub 
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BANESYSTEM 1. MED 1 DOMMERBÅD 

FAABORG SEJLKLUB 

 
 Bilag til sejladsbestemmelser for Speed-cup 2016 

 

 
 Banesystem jf. pkt. 8 

 

 

 
             Vindretning 
  

 

 

 

 

 

 

 
 Banesystem R 
 (op-ned-bane med offset- 
 mærke og gate) 

 
 Bane: 
 Start-1-1a-2a/2b-1-1a-mål 

 
 Mærkerne 1 og 1a holdes om 

bagbord, mærke 2a og 2b udgør  

gaten og kan passeres valgfrit, jf. 8.2 

 

På første baneben er gaten (2a og 2b) 

Ikke mærker i banen. 

 

På sidste baneben før målgang skal 

Mærke 2a og 2b ikke respekteres. 

 
 Ved afkortning af banen ved 
 mærke 1a – sejles der direkte 
 i mål, jf. 12.2, signaleres med 
 signalflag S og to lydsignaler. 
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KAPSEJLADSOMRÅDE 

 FAABORG SEJLKLUB 

 
 Bilag til sejladsbestemmelser for Speed-cup 2016 

  

 
Kapsejladsområde, jf. pkt. 7 
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