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Sejladsbestemmelser
Regler :
Stævnet sejles som kapsejlads, dog efter søvejsreglerne og alle både skal føre nationalflag.
Der sejles med handicap efter DH udregnet efter bådens GPH tal.
Løb :
Der er et samlet løb for alle deltagende både

Præmier :
Der uddeles en sejlbåds statuete til den hurtigste båd overalt udregnet på handicaptid
Desuden vil der være en ”erkendelse” til alle fuldførte både
Præmier der ikke er afhentet hos Køge Sejlklub senest d. 31 december 2022 tilfalder klubben.

Tilmelding :
Tilmelding og betaling til sejladsen skal være Køge Sejlklub i henne senest d. 7 august 2022
Der kan ikke ændres i bådens måltal ( med eller uden flyveforsejl ) efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmelding til sejladsen via Køge Sejlklubshjemmeside under kapsejlads indbydelser / tilmelding.

Meldepligt :
Tilmeldte både der ikke kommer til start skal meddele dette via en sms sendt til 52 30 00 92 med angivelse af bådens
navn.
Båd der udgår af sejladsen skal ligeledes meddele dette via sms sendt til 52 30 00 92 hurtigst muligt.

Meddelser til deltagerne :
Meddelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle som er placeret i KJS klubhus.
Skippermøde :
Der afholdes skippermøde i KJS klubhus på sejladsdagen kl. 8.30
Der er rundstykker og kaffe i klubhuset for alle besætningsmedlemmer fra kl. 8.00

Protester :
Evt protester skal indgives til sejladsudvalget senest 30 min. efter tidsfristen for sejladsens fuldførelse - kontakt
sejladsudvalget på tlf. 52 30 00 92.

Tidsplan :
Lørdag d. 13/8

Kl. 8.00

Morgenmad for deltagerne i sejladsen i KJS Klubhus

Lørdag d. 13/8
Lørdag d. 13/8
Søndag d. 14/8

Kl. 8.30
Kl. 10.00
Kl. 12.30

Skippermøde i KJS klubhus
Start for alle både
Sejladsen lukkes – Frist for fuldførelse.

Søndag d. 14/8

Kl. 14.00

Grill pølser og moleøl samt Præmieoverrækkelse ved klubhuset.

Ændring i sejladsbestemmelserne :
Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før Kl. 8.30 på sejladsdagen.

Kapsejladsområde :
Køge Bugt - Sydlige Øresund - Hven.

Kapsejladsbanen :
Sejladsen er en distance sejlads fra Køge og rundt om Hven og retur - Vi har valgt at lave så få begrænsninger i selve
sejladsen som muligt, men følgende skal respekteres og bruges som banemærker under sejladsen - Både der runder
eller passere disse banemærker forkert vil blive diskvalificeret.
Sejladsen skal sejles om følgende punkter i den nævnte rækkefølge :
Startlinie : Startlinien er imellem udlagt flagbøje / evt gul tøndebøje og fast bøje nummer 7 ( 55:28:25 / 12:12:52 )
passeres fra vest.
Drogden Fyr : ( 55:32:19 / 12:42:69 ) passeres om bagbord.
Passage v Øresundsbroen : Man kan sejle igennem enten Flinterenden eller Trindelrenden. - passere sejlrenden så
vinkelret som muligt.
Passage v. Malmø : Man skal passere i mellem følgende kompasafmærkninger :
Nord afmærkningen ( 55:35:07 / 12:52:70 ) på sin styrbord side og Syd afmærkningen ( 55:36:45 / 12:53:73 ) på sin
bagbord side.
Hven : Øen rundes sydfra og om bagbord.
Der skal sejles nord og vest omkring kompas afmærkningen v. Hven nordspids ( 55:55:12 / 12:39:16 )
Passage vest om Saltholm : Der er frit valg om man vil sejle igennem Kongedybet eller Hollænderdybet.
Være opmærksom på området med vindmøllerne og det "urene" markeret område.
Kompasafmærkning ved sydspids af Amager : Sydmærket ( 55:32:58 / 12:39:55 ) skal rundes om styrbord.
Mållinie : Mållinien er imellem udlagt flagbøje / evt gul tøndebøje og fast bøje nummer 7 ( 55:28:25 / 12:12:52 )
passeres fra øst.
Banelængde : 90,5 sm.
Begrænsninger i banen :
Se punktet kapsejladsbanen.
Mærker :
Se punktet kapsejladsbanen.

Startlinie :
Startlinien er mellem udlagt flagbøje / evt gul tøndebøje og bøje 7 – Ved start skal linien passeres fra vest.

Mållinie :
Mållinien er mellem udlagt flagbøje / evt gul tøndebøje og bøje 7 – Ved målgang skal linien passeres fra øst.

Starten :
Der vil ikke være nogen dommer / startbåd.
Både starter efter deres GPS tid. Kl. 10.00
Der kan evt.til starten udvælges en "hare" båd på skippermødet.
Måltagning :
Alle både skal selv notere deres GPS tid når de passere mållinien samt gerne navnet på nærmeste båd. – Disse
oplysninger skal skrives på en meldeseddel du kan få i klubhuset ved sejladsens start eller printe ud fra det tilsendte
materiale - Meldesedlen afleveres i klubhuset ved endt sejlads.
Har du ikke mulighed for at aflevere meldesedlen der, skal du straks efter målgang indsende din måltid med angivelse
af bådnavn også på sms til 52 30 00 92.
Protester og anmodning om godtgørelse :
Prostestskemaer fås på sejladskontoret i KJS klubhus og skal afleveres der igen. - kontakt telefon 52300092
Prostestflag skal være sat synligt i f.eks agterstag ved målgang.
Prostestfristen er 30 minutter efter tidsfrist for afslutning af sejladsen, Samme protestfrist gælder for protester fra
sejladskomiteen. - Bemærk protester kan kun føres ud fra søvejsreglerne og ikke kapsejladsreglerne. - Da sejladsen
sejles efter søvejsreglerne.
Senest 15 minutter efter protestfristen vil der blive slået opslag op på stævnes opslagstavle i KJS klubhus for et
informere deltagerne om afhøringer, hvor de enten er part eller vidner – Starttidspunktet for høringerne meddeles på
opslagstavlen.
Brug af motor:
Da sejladsen foregår over mange timer er det tilladt at anvende motor til opladning af bådens batterier - dog skal
motoren køre uden fremdrift - altså i frigear.
Aflysning af sejladsen :
Sejladskomiteen forbeholder sig ret til at aflyse sejladsen, såfremt forholdene ikke anses at være forsvarlige.
Der vil på signalmasten på molehovedet blive flaget med rød og grønt flag under hinanden ved aflysning af hensyn til
de udenbys både.
Ved aflysning vil det betalte tilmeldingsgebyr ikke blive tilbagebetalt, men tilfalde KJS. - Præmierne vil i tilfælde af
aflysning blive fordelt ved lodtrækning imellem de tilmeldte både.
Sikkerhed :
Ejeren af en deltagende båd er forpligtiget til at sørge for at båden er i forsvarlig sødygtig stand og er behørigt
sikkerhedsudrustet med redningsveste til alle besætningsmedlemmer samt udstyret med nødvendigt sikkerhedsudstyr
som ankergrej, nødraketter, livliner samt gerne flere fuldt opladet modbil telefoner.
Alle besætningsmedlemmer på de deltagende både skal bære flydevest eller redningsvest under sejladsen.
Singelhand deltagere skal anvende sikkerhedsline ved arbejde uden for cockpitet.
Deltagende både der er udrustet med VHF radio opfordres til at have denne tændt under kapsejladsen indstillet på
kanal 16.
Forsikring :
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
Nationsflaget :
Nationsflaget skal føres af alle deltagende både under hele sejladsen.
Køge Sejlklub
Sejladskomiteen
Maj 2022

