
     Tune-Up sejlads – Lørdag d. 29. april 2023 
 

Sejladsbestemmelser 
 
 

Regler  :  
Sejladsen sejles efter Dansk Sejlunions forskrifter og de i kapsejladsreglerne definerede regler. 
Der sejles kapsejlads med omvendt respit beregnet efter DH, således målgang teoretisk sker samtidigt. 
Familiebådsløbet forventes desuden at følge relevante vigeregler i kapsejladsreglerne når disse deltager i 
denne sejlads. Det accepteres at der sejles single. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding på klubbens hjemmeside www.koegesejlklub.dk 
Startgebyr : 150,- kr. 
Tilmelding og betaling skal være Køge Sejlklub i hænde senest d. 16. april.  
 
Måltal: 
Der benyttes GPH måltal. 
Måltal kan ikke ændres efter tilmeldingsfristen. Disse tages fra websejler d. 16. april kl. 23.00.  
Både uden gyldig licens ved tilmeldingen sejler familiesejlads. 
Familiesejlads både får tildelt et måltal. Dette kan ikke ankes. 
 
Løbsindeling: 
DH – løb. Opdelt i flere grupper 
Familiesejlads. Både uden gyldig kapsejladslicens. Evt. opdelt i flere grupper.  

 
Skippermøde: 
Der afholdes skippermøde lørdag d. 29. april kl. 08.00 i klubhuset. 
 
Tidsplan: 
Lørdag              Kl. 09.00 Første start 
Lørdag  Kl. 19.00 Sejladsen lukkes – Frist for fuldførelse. 
 
Ændring i sejladsen eller sejladsbestemmelserne: 
Enhver ændring i sejladsen eller sejladsbestemmelserne vil blive offentliggjort ved skippermødet Køge 
sejlklubs klubhus på sejlads dagen. 
 
Kapsejladsområde: 
Køge Bugt mellem Køge Marina og Bøgeskoven på Stevns 
 
Banen : 

1. Start 
2. Gul markeringsbøje ved Bøgeskoven ( rundes om bagbord ) 
3. Mål 

Banelængde ca. 20 sømil 
 
 



 
 
Mærker: 
Banemærker : 
Start og mållinje mærker vil være umiddelbart foran Køge marina 
Gul markeringsbøje ved Bøgeskoven på position :  55.22.581 / 12.27.0425 
 
Startlinje: 
Startlinjen er mellem to udlagte mærker umiddelbart uden for Køge Marina – Ved start skal linjen passeres 
fra nord-vest. 
 
Mållinje: 
Mållinjen er mellem to udlagte mærker umiddelbart uden for Køge Marina – Ved målgang skal linjen 
passeres fra syd-øst. 
 
Starten: 
Alle både starter på eget GPS ur. Første båd starter kl. 09.00. 
Efterfølgende både starter med interval i forhold til kl.09.00 som angivet i respit / startliste. 
Ved tyvstart tillægges bådens sejltid en time i straf.  
 
Måltagning: 
Bådene skal selv notere deres GPS tid når de passere mållinjen og angive nærmeste både foran og 
bagefter. Disse oplysninger skal skrives på en melde seddel som afleveres i klubhuset umiddelbart efter 
målgang.  
 
Begrænsninger i banen: 
Bundgarn: Det anbefales at man ikke sejler bagom eller indover de opsatte / udlagte bundgarn langs kysten 
 
 
Protester og anmodning om godtgørelse : 
Prostestskemaer fås på sejladskontoret i KJS klubhus og skal afleveres der igen her.. 
Prostestflag skal være sat synligt i f.eks agterstag ved målgang.  
 
Prostestfristen er 30 minutter efter sidste båd har fuldført sejladsen, Samme protestfrist gælder for protester 
fra sejladskomiteen og protestkomieteen samt anmodninger om godtgørelser . – Dette ændre regel 61.3 og 
62.2 
Senest 30 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. 
 
 
Præmie: 
Der er præmie til hurtigste båd i hvert løb. 
Præmier uddeles så hurtigt det er muligt efter endt sejlads og alle målsedler er indsamlet og registeret. 
 
Meldepligt: 
Både der ikke kommer til start eller udgår skal melde dette til kapsejladsledelsen via sms på tlf. 22674610 
med angivelse af bådens navn og skipper. 
 
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 
nødraketter, håndblus samt anker. 
Alle besætningsmedlemmer på de deltagende både skal bære flydevest eller redningsvest under sejladsen. 
For både der sejler single skal anvende sikkerhedsline ved arbejde uden for cockpittet. 



Deltagende både der er udrustet med VHF radio opfordres til at have denne tændt under kapsejladsen 
indstillet på kanal 16. 
 
Ansvarsfraskrivning:  
Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for 
materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller 
efter sejladsen. 
 
Forsikring: 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 
Køge Sejlklub glæder sig til at se dig og din besætning til denne traditionsrige sejlads, og håber alle må få en 
god dag på vandet. 
 
Aflysning af sejladsen: 
Sejladskomiteen forbeholder sig ret til at aflyse sejladsen, såfremt forholdene ikke anses at være forsvarlige.  
Der vil på signalmasten på klubhuset blive flaget med rød og grønt flag under hinanden ved aflysning. 
Ved aflysning vil det betalte tilmeldingsgebyr ikke blive tilbagebetalt, men tilfalde KJS 
 
Nationsflaget: 
Nationsflaget må ikke føres af kapsejlende båd i DH-løb  
Nationsflaget skal af disse både dog sættes såfremt båden udgår af sejladsen 
Nationsflaget skal føres af deltagende både i familiebådsløbet under hele sejladsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Køge Sejlklub 
Sejladskomiteen 
 
 
 
 
 

 

 


