J/80 Liga Cup
Indbydelse
Sejlklubberne Tårbæk Sejlklub, Helsingør Sejlklub, KDY og Nivå Bådelaug inviterer til

7. og 8 maj 2016
fra Nivå havn
1. Regler
1.1 Stævnerne sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations og
Dansk Sejlunions forskrifter - med undtagelse af klassereglerne (bortset fra de klasseregler som gengives i
sejladsbestemmelserne).
1.2 Ændringer af ”Kapsejladsreglerne” vil fremgå eksplicit af sejladsbestemmelserne.
1.3 RSS 27,1 er ændret med følgende.
”Før eller samtidig med varselssignal” er ændret til "før eller samtidig med 1 min signal.”
1.4 Regel 31 er ændret til:
BERØRING AF ET MÆRKE
En båd, der kapsejler, må skrog, sceptre, livline og besætning ikke berøre et startlinjemærke før den starter,
et mærke, der begynder, begrænser eller afslutter det ben af banen, som den sejler på, eller et
mållinjemærke, efter den har fuldført.
I tillæg hertil må et start/måltagnings fartøj ikke berøres.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemelserne.

2. Reklamer
Bådene kan kun føre reklamer valgt af den organiserende myndighed eller af bådenes ejere.

3. Deltagelse og tilmelding
Stævnet er åbent for tilmelding af hold bestående af besætning på 4 sejlere, som stiller med personligt
udstyr. Organiserende myndighed stiller med 6 stk. J/80 både, som fordeles løbende efter flightskema.
Tilmelding af et hold sker ved registrering og betaling af deltagergebyret på:
http://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx
Der er deltagerbegrænsning på 18 hold.
Tilmeldlingsfrist søndag d. 17. april
Deltagergebyr 1200 kr. pr. hold. Deltagergebyret inkluderer morgenmad lørdag og søndag og moleøl/
barbecue lørdag.
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Kapsejladsområde
Stævnet gennemføres fra Nivå havn.
Banen vil blive udlagt øst for Nivå havn

Banen
Banen sejles som en op/ned bane med anslåede sejltider på 12-15 miinutter.

Tidsplan
Kapsejladsbureauet åbner fredag kl. 1800-2000, lørdag kl. 0800-2000 og søndag kl. 0800-1600.

Forsikring
Arrangerende klubber har kasko forsikret bådene. Hvert hold hæfter for skader på bådene op til en
selvrisiko på 7500 DKK. Holdene hæfter desuden for skader på båd eller sejl, der sker under brugen.

Pointgivning
Der sejles efter højpointsystem, hvor en 1. plads giver 6 point, en 2. plads giver 5 point, en 3. plads giver 4
point osv. DNF, DNS, DSQ, RAF etc. Giver 0 point.

Præmier
Der er præmie til det vindende hold

Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser og flightskemaer udleveres ikke på papir men vil være tilgængelig på hjemmeside
senest torsdag d. 5 .maj.

Program
Lørdag:
 7:00-8:00: Morgenmad
 8:00-20:00: Bureauet er åbent
 8:00: Skippermøde i teltet
 9:00 første start
 Efter sidste sejlads: Moleøl og barbecue
Søndag:
 7:00-8:00: Morgenmad
 8:00-16:00: Bureauet er åbent
 9:00 første start
 15:00: Seneste start

Yderligere information
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Nivå Bådelaug, Folke Galsgaard,
folkegalsgaard@gmail.com mobil 28900924.
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