Nivå Baadelaug, Helsingør Sejlklub, Tårbæk Sejlklub og KDY
Inviterer til

RENELL CUP
20. og 21. maj 2017
Fra Helsingør Havn
1. REGLER.
1.1 Stævnerne sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Federations og Dansk
Sejlunion 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 MÆRKE
En båd, der kapsejler, må skrog, sceptre, livline og besætning ikke berøre et startlinjemærke før den
starter, et mærke, der begynder eller afslutter et ben af banen, som den sejler på, eller et
mållinjemærke, efter den har fuldført. I tillæg hertil må et start/måltagningsfartøj ikke berøres. De
præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
2. REKLAMER.
Bådene kan kun føre reklame 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 er gældende når betaling af deltagergebyr og depositum til selvrisiko er registeret, og sker
ved at skrive på mail@helsingorsejlklub.dk Bankkonto: reg. 6301 konto 4459113. Som alternativ til
depositum på kr. 7.500,- kan garanti fra tilmeldte sejlklub accepteres, og skal foreligge ved tilmelding.
Der er deltagerbegrænsning på 18 hold.
Tilmeldingsfrist: Fra d. 20. april 2017 til og med d. 6. maj 2017
Deltagergebyr 1.200,-kr pr. hold. Unge under 21 år – halv pris (pr. person). Deltagergebyret inkluderer
morgenmad lørdag og søndag, samt moleøl og barbecue lørdag.

KAPSEJLADSOMRÅDE
Stævnet gennemføres fra Helsingør Nordhavn. Banen vil blive udlagt nord for havnen.
BANEN
Banen sejles som en op/ned bane med anslået sejltider på 12-15 minutter.
TIDSPLAN
Kapsejladsbureauet åbner fredag kl. 18:00 – 20:00, lørdag kl. 08:00 – 20:00, søndag kl. 08:00 – 16:00.
FORSIKRING
Arrangerede klubber har kaskoforsikret bådene. Hvert hold hæfter for skader på bådene op til en selvrisiko
på kr. 7.500,- som bedes indbetalt ved tilmeldingen. 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 ect. giver 0 point.
PRÆMIER
Der er præmie til det vindende hold.
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelser og flightskemaer udleveres ikke på papir men vil være tilgængelige på hjemmeside
senest onsdag d. 17. maj.
PROGRAM
Lørdag:
07:00 – 08:00 Morgenmad
08:00 – 20:00 Bureauet er åbent
08:00 – Skippermøde i klubben
09:00 – Første start
Efter sidste sejlads: moleøl og barbecue
Søndag:
07:00 – 08:00 Morgenmad
08:00 – 16:00 Bureauet er åbent
09:00 – Første start
15:00 – Seneste start
YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information kan fås ved henvendelse til Helsingør Sejlklub på mail@helsingorsejlklub.dk

