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Sejlklubben Bugten kapsejlads Tunø Rundt 20. maj 2017 

 

 

  Sejladsbestemmelser 
 

 

1 ORGANISATION 

1.1 Sejladsen organiseres af Sejlklubben Bugten Aarhus 

  

2 REGLER 

2.1 
Sejladsen vil blive sejlet efter ISAF’s kapsejladsregler, D.S. 
 

samt disse sejladsbestemmelser. 
 

2.2 Desuden gælder følgende regler: 

Deltagerne sejler efter DH  målereglen for kølbåde med anvendelse af Generel sømiletid for cirkel bane, 

(TACIL-TACIM-TACIH)  

Der startes med respitstart, båden med højeste sømiletid starter først 

Starttid oplyses senest ved skippermødet, lørdag den 20. maj kl. 07:45. 

Sejladsen er åben for alle kølbåde med lukket kahyt og med et DH GPH mål på mindre end eller lig med 

en Nordisk Folkebåd (776,8  ) 

Det er tilladt at anvende selvstyrer.  

2.3 Reglerne er ændret således: 

Indledningen til Del 4 ændres, så redningsvest eller svømmevest altid skal bæres, medens båden 

kapsejler. 

[Reglerne 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves én strafrunde. 

[Regel 35 og A4 er ændret mht. tidsfrist for gennemførsel af sejladsen. Tidsbegrænsningen vil være 9 
timer og 30 minutter, regnet fra første start, hvorefter sejladsen vil blive skudt 
af. 

 [Regel 61.3, 62.2 og 66 er ændret mht. protest tider. 

Regel 61.3 og 62.2 er ændret, så tidsfrist for protester er 45 minutter og gælder både for protester og 

anmodning om godtgørelse fra deltagere samt for protester fra kapsejladskomité og protestkomité. 

 

http://www.bugten.dk/cms/EventOverview.aspx
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Anmodning om genåbning af en høring skal indgives på bureauet ikke senere end 30 minutter efter at 

den part, som anmoder om genåbning, er blevet informeret om afgørelsen. Dette ændrer regel 62.2 og 

66. 

 
  

3 REGISTRERING 
 

Registrering foregår i Sejlklubben Bugtens klubhus lørdag d. 20. maj fra kl. 7:15, skipper- og 

informations-møde kl. 07:45 

Registrering må også foregå pr. telefon til løbsledelsen, senest den 20. maj kl. 08:00 
  

4 START 

Start ud for Aarhus Lystbådehavn. Start med respit, så langsomste båd, båden med den 

højeste sømiletid starter først. 

Startlinje: Ca. 100 meter nordøst for indsejlingen til Århus lystbådehavn, 2 udlagte orange cylinder 
bøjer, (farve og form kan variere). 
 

1. Første start, startes efter regel 26 

2. Til efterfølgende starter gives kun lydsignal 

3. Som klasseflag benyttes talstander  1. 

Mållinje:  Mellem to udlagte orange eller gule mærker. (Samme som startlinje) 

Måltagning foregår fra dommerbåd. 

Sejladsen afsluttes med et lydsignal. Endelig startrækkefølge og antal starter fremgår af startlisten, der 

udleveres ved registreringen. 
  

5 BANEN 

5.1 Der sejles fra Aarhus Lystbådehavn rundt om Tunø og tilbage til Aarhus Lystbådehavn. 

Omsejlingsretning, Tunø om SB eller BB, vælges af den enkelte båd.  

Grøn sideafmærkning Fl.G.3s og Fl.G.5s ud for Aarhus trafikhavn, skal holdes om styrbord på udturen og 
bagbord på hjemturen. 
 
Det er IKKE tilladt at sejle ind i trafikhavnen og der skal holdes en sikker afstand til færger og andre 
erhvervsfartøjer. 

 
Lysbøjen (Fl.G.3s), Kukkeren ved Tunø Røn skal respekteres. 
 
Tunø skal respekteres 
Det forbudte område ved Tunø Knob (vest for Tunø) skal respekteres. 
Banelængde: Ca. 34 sm excl. Tillæg 
 

Der advares om en meget stor sten, syd for Tunø, på pos. ca. 55 ° 56,460' N 10 °26,768' E,  

Dybden falder fra 4,00 meter til 1,80 meter. 
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5.2      Løbsledelsen kan vælge at afkorte banen, information gives ved skippermøde. 

6 TIDSPLAN 

Registrering fra kl. 07:15 lørdag d. 20. maj,  i Sejlklubben Bugten, hvor sejladsbestemmelser samt 

endelig deltagerliste med starttidspunkter udleveres. 

6.1 Lørdag d. 20. maj.  Første varselssignal kl. 08:25 
 

 Første start kl. 08:30 

   

6.2 Startrækkefølge og antal starter fremgår af deltagerlisten. 

6.3 Ved omvendt respitstart sættes flag og gives lydsignaler for henholdsvis varsel og klarsignal for den 

første start. Herefter gives der kun lydsignaler og ingen flagsignaler for de efterfølgende starter. 

Lydsignaler kan være hornsignaler.  

Ved omvendt respitstart betragtes en båd som værende kapsejlende fra fire minutter før dens 

startsignal, svarende til dens klarsignal. 

6.4 Det anbefales deltagerne at synkronisere deres ure med sejladsledelsens ur. Kan gøres ved 

skippermødet. 
      
  

  

 

 

 

  

7 REKLAME 
 

Reklamering er begrænset til kategori A iht. ISAF. Regulation 20 
  

8 RESULTATSBEREGNING 

8.1 Sejladsen startes efter respit i forhold til DH , GPH. 

Placering efter måltid – første båd i mål er vinder. 
  

9 PRÆMIER 
 

Der uddeles præmier for hver 5 tilmeldte båd. 

Der uddeles yderligere en samlet overalt vandrepokal.  

 

 
  

10 TILMELDING 

10.1 Tilmelding foretages på hjemmesiden: http://www.bugten.dk/cms/EventOverview.aspx  , hvor 

yderligere oplysninger vil fremgå. Pris for sejladsen inkl. Morgenmad og suppe + en øl/vand efter 

http://www.bugten.dk/cms/EventOverview.aspx
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sejlads kr. 200.- pr. fartøj.  

10.2 

10.3 

Der lukkes for tilmeldingen, når betalingen for båd nr. 50 er modtaget, denne begrænsning er sat 

af praktiske hensyn. 

Sidste frist for rettidig tilmelding er tirsdag den 16. maj, kan være ændret, se evt. hjemmesiden. 

Tilmeldingen er først gyldig efter at betalingen er registreret på stævnets konto. 

 
  

11 FORPLEJNING 
 

Tilmeldingen inkluderer et lettere morgenmåltid før start, samt suppe + en øl/vand efter sejladsen, 

for hele besætningen. 
  

12 MÅLEKONTROL 

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med sejladsbestemmelser.  
  

13 SIKKERHED 
 

Deltagerne indskærpes at tage sejladsens distance, farvandets karakter og den begrænsede 

besætning i betragtning, ved vurdering af bådens sødygtighed og sikkerhedsudstyr m.v. Det 

kræves ikke, men anbefales at medbringe: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

13.1 

· både VHF og mobiltelefon 

· to livliner 

· nødblus 

· anker 

Det indskærpes, at både der udgår, hurtigst muligt kontakter løbs ledelsen på  

telefon nr. 24 82 19 44 Aage Bech Kristensen, kontaktnr. kan ændres, oplyses til 

skippermøde. 

 

 
  

14 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. 
  

15 FORSIKRING 
 

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 
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minimumsdækning på kr. 10.000.000- ved personskade og kr. 2.000.000 ved skade på ting pr. 

hændelse eller tilsvarende i anden valuta. 

 
16 Nationalflaget 

 
Nationalflaget må ikke føres af kapsejlende båd. 
 

17 YDERLIGERE INFORMATION 
 

Yderligere information kan fås hos: Sejlklubben Bugten, Tlf. 26843236 eller på hjemmesiden: 

http://www.bugten.dk/  
  

 
 

http://www.bugten.dk/

