Sejladsbestemmelser for Kapsejlads i Grenaa Sejlklub - 2014.
Info til: Opslagstavle.
Opslastavlerne findes ved vinduerne i sejlerstuen.
1 Bane
Bane- og Kapsejladslederen vælger, under hensyntagen til vindretning og vindstryke, en af de
fastlagte baner. Det er kun den nyeste udgave af hæftet der viser kapsejladsbaner der er
gældende.
Dommerne kan indtil varselssignalet afgives, ændre den valgte bane. Ændring af bane sker ved
gentagne trut i signalhorn og at sætte signalflag C.
2 Start og Mål
Start- og mållinjen ligger mellem målbøjen (orange bøje) og flagspillet ved Grenaa Sejlklub’ (G.S.)
klubhus.
En fuldførende båd skal efter at have passeret mållinjen, runde målbøjen, og vise hensyn overfor
de både der er på vej i mål. Mållinjen skal passeres med målbøjen om styrbord.
Passeres mållinjen med målbøjen om bagbord vil båden ikke blive registreret. (sejlads vil ikke
være gældende)
Efter solnedgang skal bådene have lys i lanternerne. Hvis bådene kommer i mål i mørke, skal
sejlnummeret være oplyst (kraftig lampe) og hver båd tilkendegiver hvem man er.
3 Afkortning af bane
Ved afkortning af banen sættes signalflag S, samtidig med at der at der afgives 2 skud. Bådene
skal da sejle direkte i mål.
Mållinjen ligger mellem målbøjen og flagspillet ved G.S. klubhus. Mållinjen skal passeres med den
orange bøje om styrbord.
Passeres mållinjen med målbøjen om bagbord vil båden ikke blive registreret. (sejlads vil ikke
være gældende)
4 Start af Sejlads
Der skal være mimimum 4 eller flere deltagende både for at kunne starte en sejlads.
5 Udsættelse af Sejlads
Kapsejladsdommeren kan udsætte starttidspunktet for en sejlads eller aflyse sejladsen: ved
tordenvejr, for meget vind eller ved andre forhold der kan kompromitere sikkerheden ved sejlads.
6 Startprocedure
Der er 2 starter med 15 minutters mellemrum. Starttidspunkt fremgår af deltagerlisten.
De små både starter først, derefter de store både.
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Første start:
1. ved 5 minutter til start sættes varselssignal: G.S. stander og der afgives 1 skud.
2. ved 4 minutter til start sættes klarsignal: P og der afgives 1 skud
3. ved 1 minut til start: klarsignal P nedtages og der afgives 1 skud
4. ved Start: nedhales G.S. stander og der afgives 1 skud
Samme procedure gentages 10 minutter senere, ved anden start.
Det er altid flagsignalerne der er gælder, også ved eventuel fejlfunktion ved skudafgivelse.
Såfemt et antal både starter for tidligt hejses signalflag X og der afgives gentagne lydsignaler,
minimum 5 lydsignaler.
Ved genrel tilbagekaldelse vil der blive afgivet 2 skud og 1. lighedsstander sættes. Når 1.
lighedsstander nedhales og der afgives 1 skud, vil klarsignalet blive givet 1 minut efter
nedhalningen af 1. lighedsstander.
7 Tidsbergænsning
A. Første båd skal være i mål 2 timer og 45 minutter efter 1. start.
B. Såfemt A. er opfyldt, skal øvrige både have gennemført sejladsen senest 3 timer og 15
minutter efter 1. start. Både der passerer startlinjen efter 3 timer og 15 minutter, vil blive
noteret som ikke fuldført (”DNF”), dog vil tiden og placeringen blive noteret.
C. Såfemt A. ikke er opfyldt affyres 3 skud og signalflag N sættes, umiddelbart efter
tidsfristens udløb.
8 Protester
Evt. protster skal indleveres senest 1 time efter kapsejladsens afslutning til kapsejladsdommeren
eller kapsejladsudvalget.
Protesterne vil derefter blive behandlet førstkommende Søndag eller Tirsdag.
9 Sejladsbegrænsning
Kalkgrunden er forbudt område.

10 Yderlige bestemmelser
Udover ovenstående bestemmelser (pargraf 1 – 9) sejles der efter DH-regler for kapsejlads, iht
2013-2016 udgaven.

Grenaa, den 30-04-2014
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