De 3 BROER
2018
For alle både, der kan sejle under DH-reglen eller Texel reglen
Kaløvig Bådelaug
18. august 2018
INDBYDELSE
Forkortelsen ”[DP]” i en regel i indbydelsen betyder, at straffen for brud på reglen efter protestkomitéens skøn
kan være mildere end diskvalifikation.
1
REGLER
1.1
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og
Dansk Sejlunions forskrifter.
1.2
Der sejles efter DH-reglen. Hvis 5 eller flere både fra samme klasse melder sig til, vil de blive tildelt
deres eget løb, således at DH-reglen ikke tages i brug for disse.
I klassespecifikke løb gælder desuden klassereglerne for den pågældende klasse
1.3
Reglerne er ændret således:
● [RRS 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden lørdag d. 18. august 2018
kl. 17.40, noteres ”ikke fuldført”.]
● [Regel 44.1 ændres, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.]
● [RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af
sejladsbestemmelserne.]
● [RRS A4 og A5 ændres, så både, der starter senere end 30 minutter efter startsignalet,
noteres ”ikke startet”.]
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler.
2

REKLAME
Både kan pålægges at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. [DP]

3
3.1

DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for følgende både: Enkeltskrogs kølbåde med gyldigt DH-målebrev/klassebevis
eller flerskrogsbåde med gyldigt Texel målerbrev. Det er også muligt for både uden målebrev at
deltage. Både med målebrev vil ikke konkurrere med både uden målebrev. Har du ikke målebrev vil
båden blive tildelt standard klassemål.
Det er muligt at bede om at blive registreret uden spiler. I så fald, vil en beregning af bådens måltal
uden spiler blive foretaget på websejler.dk

3.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsformularen
på www.3broer.dk. Betalingsinstruktioner fremgår også her.
Tilmelding skal ske senest. d. 15/08 2018
Senere tilmeldinger accepteres efter aftale med den organiserende myndighed.

3.3

3.4

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Indskuddet skal være betalt for at en båd kan stille til start.

4
4.1

INDSKUD
Indskuddet udgør:
Klasse
Alle

5
5.1

5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2

Indskud
250 kr.

TIDSPLAN
Registrering:
Dato 18. august 2018
Tid 8.00 – 9.45
Sted: Dommertårnet i Kaløvig Bådelaug
Udstyrsinspektion og stævnemåling:
Er ej planlagt, men kan udføres på kapsejladskomiteens forlangende.
Dato
Klasse(r)
Antal sejladser
18/8 2018
Alle
1
Varselssignalet for den første start er kl.10.40
MÅLING
Målebrev eller klassebevis skal fremgå på websejler.dk, eller kopi af målebrev eller klassebevis skal
fremvises ved registrering.
For både, der sejler med målebrev eller klassebevis eller andet certifikat gælder, disse skal
overholde RRS 78.1 før lørdag d. 18. august kl. 8.00.

7

SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne kan hentes på 3 broer.dk fra den 1. august 2018

8
8.1
8.2

STED
Stævnet gennemføres fra Kaløvig Bådehavn.
Banen er beliggende i Aarhusbugten, nærmere bestemt Kaløvig, Knebelvig og Begtrupvig.
Der sejles fra startlinjen til Begtrupvig, retur til mærket ud for Kaløvig Bådelaug, dernæst til
Knebelvig, videre til bunden af Kaløvig, og retur til mål ud for Kaløvig Bådelaug.

9

BANERNE
Alt efter bådens størrelse og måltal sejles på stor eller lille bane. Der sejles ud fra Kaløvig
Kort findes på www.3broer.dk

10

STRAFSYSTEMER
RRS 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

11

LEDSAGEBÅDE
Eventuelle holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på minimum 50 meter til
de kapsejlende både. [DP]

12

PLACERING AF BÅDE
Gæster, der ankommer til havnen fredag og dem der skal blive og overnatte til søndag, kan lægge til
inde foran restaurant Brasseriet Kaløvig Badehotel, samt ved ydermolen. Man er også velkommen til
at finde en ”pæleplads” med grøn markering. Overnatning er gratis for deltagende både.
Både, som kommer på selve løbsdagen og som ikke skal overnatte, er velkomne til at lægge til ved
servicekajen, som er inde i lagunen, hvor kranen står.

13

RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale og datasignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. [DP]

14

PRÆMIER
Der vil være præmier til vinderen af hvert fleet.

15

ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 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.

16

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

17

YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås på www.3broer.dk
Følgende oplysninger er ikke en del af reglerne:
Efter sejladsen er det muligt at deltage i fællesspisning og efterfølgende fest kl. 18.30
Fællesspisningen koster 150,- kr. per person.
Under fællesspisningen trækkes der lod om yderligere præmier blandt de deltagende både.

Ændringshistorik
Mandag d. 13 august:

Udskudt tilmeldingsfrist, rettelse af forkert pris for festmiddag

