DS Danmarksmesterskab for J/80
Taarbæk
27 - 28. August 2016

Indbydelse

Taarbæk Sejlklub i samarbejde med J/80 Class Association Denmark
Inviterer til
Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for J/80
den 27. - 28. August 2016
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INDBYDELSE
1
1.1

REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing
Federation’s og Dansk Sejlunions foreskrifter.

1.2

Desuden gælder følgende Regler:
Dansk Sejlunions ”Statutter for Danmarksmesterskaber”.

1.3

Reglerne er ændret således:
• Regel 33 er ændret, så der kan nøjes med at vise C og give gentagne lydsignaler.
• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 15 minutter
efter første båd, noteres ”ikke fuldført” (DNF).
• Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er
vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
• Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
• Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om
godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.
• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot
vil blive slået op på den officielle opslagstavle.
• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på
stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
• Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste
dag er kortere end reglen foreskriver
• Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter
startsignalet, noteres ”ikke startet”
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

1.4

De internationale klasseregler finder anvendelse. Der skal specielt henledes
opmærksomhed på angivelser i klassereglernes afsnit C.5 omkring nødvendigt udstyr som
skal forefindes ombord under kapsejlads.
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2.1

DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for J/80-både og besætninger, som opfylder de internationale
klasseregler.

2.2

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Alle rorgængere skal være medlem af en national J/80 klasseorganisation, jf. de
internationale klasseregler.
Såfremt bådens ejer ikke indgår i besætningen, skal der ved registrering afleveres en
låneerklæring. http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor/bureau
Alle deltagere skal være medlem af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed
under ISAF. Dokumentation herfor skal afleveres for hele besætningen senest ved
registrering.

2.3

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at sende oplysninger,
som anført i pkt. 19 til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk senest søndag den 14. august
2016.

2.4

Senere tilmeldinger accepteres frem til dagen før stævnets start mod et gebyr på kr. 200,-.
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3
3.1

INDSKUD
Indskuddet udgør kr. 1.200,- og bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto i Danske Bank
reg.nr. 4201, kontonr. 4201263263 senest den 19. august 2016.
Anfør venligst DMJ80 og sejlnummer som besked til modtager.
(Indskud dækker brug af kran, havneplads fra fredag eftermiddag til mandag formiddag,
trailerparkering, moleøl efter dagens sejladser samt morgenmad og smør-selv-madpakke
for 4 personer pr. båd lørdag og søndag)

4
4.1

TIDSPLAN OG REGISTRERING
Fredag d. 26. august
16.00-20.00
Lørdag d. 27. august
08.00-09.30
10.00
Søndag d. 28. august
08.00-09.30
09.30
15.00

4.2

Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet klokken 09.55 lørdag og 09.25
søndag.

Bureauet er åbent for registrering.
Bureauet er åbent for registrering.
Forventet første start.
Bureauet er åbent.
Forventet første start.
Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt.

Der planlægges 5 sejladser både lørdag og søndag
4.3

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15:00.

5
5.1

MÅLING OG KONTROL
Alle danske deltagerbåde skal have en gyldig DS kapsejladslicens.

5.2

Der kan forekomme kontrol og sikkerhedsmålinger under stævnet. Både, der indkaldes til
kontrol på land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle, og på vandet i forbindelse
med måltagning.

5.3

Arrangørerne kan vælge at kontrolveje besætninger før, under eller efter sejlads
(Maksimum vægt er 338,6 kg).

6

SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil blive udleveret ved registrering i bureauet samt findes på
http://www.taarbaek-sejlklub.dk under kapsejlads senest fredag den 26. august 2016
klokken 12.00.

7
7.1

STED
Stævnet gennemføres fra Taarbæk Havn. Bureauet vil være at finde på 1. sal i klubhuset
på Taarbæk Havn.

7.2

Sejladsområdet er beliggende øst for Taarbæk Havn.

8

BANERNE
Der sejles på op/ned bane med afvisermærke ved topmærket og gate i bunden samt
målgang på læns.

9

STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 er ændret, så 2-runders-straffen erstattes af en 1-rundes-straf.
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10.1

POINTGIVNING
4 sejladser og 6 timers sejlads er krævet for at udgøre en serie.

10.2

a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med
summen af bådens point fra hver sejlads.
b) Hvis 5 sejladser eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig
med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
c) Hvis 10 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads fratrukket de to sejladser med dårligste pointtal.

11

LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere skal befinde sig mindst 50 meter fra enhver
kapsejlende båd.

12

PLACERING AF BÅDE
Bådens skal placeres på de anviste pladser i Taarbæk Havn. Alle deltagere kan ligge gratis
i Taarbæk Havn i perioden fredag d. 26. august 2016 til og med mandag d. 29. august
2016.
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BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

14

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER
Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde
efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

15

RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.
På vandet vil baneledelsen som service benytte VHF til at kommunikere til deltagerne
vedrørende sejladserne, starter mm. VHF kanal vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

16
16.1

PRÆMIER
Der sejles om DS-plaketter.

16.2

Der tildeles præmier for hver 5. startende båd.

17

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.

18

FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig ansvarsforsikring. Denne eller kopi af
samme skal fremvises ved registrering.

19

DOKUMENTER SOM SKAL AFLEVERES SENEST VED REGISTRERING
• Dokumentation for gyldig ansvarsforsikring.
• Dokumentation for medlemskab af en sejlklub for hele besætningen.
• Låneerklæring hvis aktuel.
• Bilag 1: Tilmeldingsinformationer.
• Bilag 2: Owner Regatta Declaration.
• Bilag 3: Crew Weight Declaration.
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20.1

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kan der tages kontakt til stævneleder Anton Wester på tlf.:
20783954 eller kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk og/eller J/80 klubben ved Jens Harsaae
på tlf.: 53573677. Havnefoged Michael Laursen kan kontaktes på tlf. 39630309.

20.2

Information om tidspunkt for isætning og optagning af både, parkering af trailere samt
anden pratiksk information vil tilgå på Taarbæk Sejlklubs hjemmeside: www.taarbaeksejlklub.dk under Kapsejlads.

Stævneleder og presseansvarlig: Anton Wester, Taarbæk Sejlklub
Baneleder: Troels Wester Fischer, IRO, Hellerup Sejlklub
Formand for Protestkommitéen: Søren Krause, ND, Taarbæk Sejlklub
GRILL BUFFET LØRDAG D. 27. AUGUST KL. 1900
Hvis man er interesseret i at deltage i en grill buffet lørdag aften, bedes man tilkendegive
dette ved tilmelding.
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Bilag 1
Tilmelding sendes til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk. Tilmeldingen skal indeholde følgende
oplysninger:

Tilmeldingsinformationer
Rorsmandens navn:
Klub:
Adresse:
Postnummer og by:
Email:
Tlf. Nr.:
Navn på Gast 1:
Klub:
Navn på Gast 2:
Klub:
Navn på Gast 3:
Klub:
Navn på Gast 4:
Klub:
Navn på Gast 5:
Klub:
Bådens navn:
Sejlnummer:
At betale:
Startgebyr (obligatorisk) 1200 kr.
Gebyr ved betaling efter deadline 200 kr.

Betalingsadresse: Reg. nr. 4201 Konto nr. 4201263263
Anfør venligst ”DMJ80 + sejlnummer” som besked til modtager.
Mail adresse: kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk
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J/80 Class Rules

PART III – Appendix

H.4 Owner Regatta Declaration

OWNER REGATTA DECLARATION
Owner Name: _____________________________________________________________________
Boat Name_________________________________________

Sail #________________________

I hereby guarantee that the above J/80 registered for the _______________________ regatta will be in full
compliance with all official J/80 class rules throughout the event and as owner or qualified entrant I am a
member of the class association with dues paid in full.
I further agree to make the above J/80 available for immediate periodic spot equipment and sail inspections
upon docking at any time during the event. If deemed necessary by the class authority at the event, I further
agree to assist in a complete measurement of my J/80 by an official class approved measurer, to insure
compliance with class rules.

Owner _______________________________
Signature

_______________________________
Print

SUBMIT THIS FORM AT EVENT REGISTRATION.
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J/80 Class Rules

PART III – Appendix

H.5 Crew Weight Declaration

CREW WEIGHT DECLARATION
Owner Name: _____________________________________________________________________
Boat Name_________________________________________

Crew Name

Sail #________________________

Weight

1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
Total Weight ________________ Max 338.6 kg (745lbs)

I hereby guarantee the weights above are correct and that the total weight of the crew meets the conditions of
class rule C.3.1.

Owner _______________________________
Signature

_______________________________
Print

SUBMIT THIS FORM AT EVENT REGISTRATION.
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