
 

Indbydelse til Åbent Køge Bugt 
Ungdoms-kredsmesterskaber 2019 

Afholdes hos Sejlklubben Køge Bugt - lørdag 7. september 2019 
Version 1.0 

 

Vi glæder os til en aktiv dag på vandet med masser af god sejlsport for de 
unge.  

For unge kapsejlere indbyder vi dels til kapsejlads, hvor vi dyster om Køge 
Bugt kredsmesterskabet og til de helt unge en sjov dag, hvor vi lærer og 
hygger. 

 
 

1  REGLER 
 
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk 

Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 
1.2 Enkel kapsejlads for optimister/Tera er ikke omfattet af ovennævnte regelsæt. Her 

gælder DS vejledning om enkel kapsejlads samt de ændringer som banelederen 
vedtager på dagen for at give de yngste sejlere en skøn dag på vandet. 

1.3 Reglerne er ændret således: 
● Regel 33 ændres, så det ved mærkeflytning er tilstrækkelig signalering at vise 

signalflag C og afgive gentagende lydsignaler. 
● Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter 

efter første båd, noteres “ikke fuldført”. 
● Regel 78 ændres for B- og C-Optimist, så optimistjoller eller optimistlignende 

joller kan deltage uden gyldigt klassebevis i henhold til tilladelse fra Dansk 
Sejlunion (se 
http://sejlsport.dk/kapsejlads/regler/optimist-kapsejlads-uden-klassebevis). 

● Regel A4 og A5 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter 
startsignalet, noteres “ikke startet”. 

● Kapsejladssignalet Svarstander ændres, så “1 minut” erstattes med “ikke 
mindre end 60 minutter” når signalet vises på land. 

● Regel 63.7 ændres så ved konflikt mellem Indbydelsen og 
Sejladsbestemmelserne, er det Sejladsbestemmelserne, der gælder. 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af 

http://sejlsport.dk/kapsejlads/regler/optimist-kapsejlads-uden-klassebevis


sejladsbestemmelserne. 
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 

  

2   DELTAGELSE OG TILMELDING  
  
  
2.1 Stævnet er åbent for følgende joller: 
 

● Europa 
● Feva XL 
● Laser Standard 
● Laser Radial 
● Laser 4.7 
● Optimist. 
● Tera Sport & Tera Pro 
● Zoom 8 

 
Derudover inviteres nyere ungdomssejlere inden for Optimist og Tera til enkel kapsejlads 
og hygge. Her laves et separat program på dagen, der passer til vind og vejr for yngre 
sejlere. Du medbringer egen jolle, men er der for meget vind vil der kunne anvendes SUP 
og sit on top kajakker fra SKB. Sejlere kan på dagen flytte til dette program. 

 
2.2    Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Deltagerne skal 

være medlem af en klub tilknyttet en national sejlsports-organisation, der er 
medlem af World Sailing. 

2.3 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at 
udfylde tilmeldingsblanketten på senest Mandag den 28. august. 
https://forms.gle/C1UvHVbKegKFXm5u5  

  
  

 3. Indskud 
2.3            Der betales 160 kr per sejler (og derfor totalt 320 per Feva XL jolle). 

Betaling på Mobile Pay til Peter Toft på 22923862. 
  

4. TIDSPLAN 
4.1 Registrering:  

● Dato 7. september 2019 Kl 08.00 
● Sted: Ungdomshuset Sejlklubben Køge Bugt, Greve Marina - Hejren 15 

  
4.2 Varselssignalet for den første sejlads er planlagt 

afgivet  Kl.: 10:00 for alle klasser. 
  

4.3 Der bliver ikke igangsat startprocedurer senere end kl.: 15.00. 
  

5. Klassebeviser 
5.1 Gyldigt klassebevis skal forevises på opfordring, dette gælder ikke for deltagelse i 

enkel kapsejlads samt opti B+C samt Tera.  

https://forms.gle/C1UvHVbKegKFXm5u5


6. SEJLADSBESTEMMELSER 
6.1 Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen efter kontrol af modtaget tilmelding 

med betaling samt offentligøres på www.skb.dk 
  

7. STED 
7.1 Stævnet gennemføres fra Greve Marina. 
7.2 Banen er beliggende ud for Greve Marina. 
  

8. BANERNE 
8.1 Der sejles på op/ned bane. 
 
9. STRAFFESYSTEMER OG PROTESTER 
9.1 Tillæg P - Specielle procedure for regel 42 - gælder for Feva XL, Zoom8,  Laser, 

Laser radial, Laser 4.7 og Optimist A 
9.2 Tillæg T (voldgift) vil blive benyttet. 

  

10. POINTGIVNING 
10.1  Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A. 
10.2  Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig 

med summen af bådens point fra hver sejlads. 
10.2  Hvis der gennemføres 5 sejladser eller flere, vil en båds pointsum i serien være 

lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
  

11              LEDSAGEBÅDE 
11.1   Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres som ledsagere. Bådene 

må efter afgivelse af klarskuddet ikke være tættere end 50 m. på deltagerne. 
11.2 Ledsagere bedes orientere om evt. medbringning af VHF-radio, så de kan indgå 

som ekstra hjælp, hvis det bliver nødvendigt. 
  

12              Radiokommunikation 
12.1  Baneledelsen anvender åbne radiokanaler VHF kanal 77, så udenforstående 

kan følge med.  
12.2 Kommunikation mellem bureau og baneledelse anvender VHF SKB lukket 

kanal P2. 
  

13              PRÆMIER 
13.1 Der uddeles præmier for hver jolletype. 
13.2 Er der over tre eller flere startende joller uddeles 1. 2. og 3. præmie. 
13.3 Er der kun tre joller uddeles kun førstepræmie. 
  



14              ANSVARSFRASKRIVNING 
14.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, 

Beslutning om at deltage.) 
14.2 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              ACCEPT AF REGELSÆT 
15.1 Ved at afgive tilmelding via det elektroniske tilmeldingssystem accepterer den 

enkelte sejler, at være underlagt kapsejladsreglerne samt enhver anden regel, der 
styrer dette stævne. 

  

16              FORSIKRING 
16.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 

Dokumentation herfor fremvises på forespørgsel ved registrering. 
  
  

17              YDERLIGERE INFORMATION 
17.1 Yderligere information fås hos stævneleder Peter Toft, pto@skb.dk 22923862. 
  
  
  
  

ANDRE OPLYSNINGER 
  
SOCIALT PROGRAM 

Stævnet lægger vægt på sportslig kvalitet på banerne med hyggelige, rare 
rammer omkring. Derfor er der forplejning til stævnet. Deltagergebyret er inklusive 
morgenkaffe og brød til morgen og smør-selv-madpakker til frokost. Der vil efter 
sejladsen være lidt at drikke og spise. 

mailto:pto@skb.dk

