6. februar 2021

SUNDET RUNDT
Distancekapsejlads for køl- og flerskrogsbåde
Sejlklubben Sundet - Svanemøllehavnen
8. maj 2021
INDBYDELSE / NOTICE OF RACE
Forkortelsen ”[DP]” i en regel i indbydelsen betyder, at straffen for brud på reglen efter protestkomitéens skøn
kan være mildere end diskvalifikation.
1
1.1

REGLER
Racingbåde sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og
Dansk Sejlunions forskrifter.
Cruisingbåde betragtes som ikke kapsejlende både og sejler efter søvejsreglerne og de
internationale vigeregler.
Desuden Dansk Sejlunions Covid-19 tillæg for kapsejlads: dansksejlunion.dk/media/rsfjp25z/tillaegcv.pdf

1.2

Desuden gælder følgende regler:
• Dansk Handicap (for kølbåde)
• Texel (for flerskrogsbåde)

1.3

Reglerne er ændret således:
• Regel 40 er ændret således, at kravet om redningsvest er skærpet for alle både. Alle
besætninger skal bære redningsvest på dæk og i cockpit under sejladsen.
• Regel 56.2 er ændret således, at både, der overskrider trafiksepareringer eller begrænsninger
beskrevet i sejladsbestemmelserne, vil kunne få en tidstillægsstraf eller diskvalifikation (DSQ).
[DP]
• Protester aflagt mellem Racing- og Cruisingbåde, afgøres efter søvejsreglerne og kan ikke
appelleres.
• Cruising både skal så vidt muligt respektere de kapsejlende både og holde klar fri af disse.
Såfremt Racing- og Cruising både er på kollisionskurs gælder almindelige søvejsregler parterne
imellem. Her gøres ekstra opmærksom på regel 8. og regel 16. i søvejsreglerne.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler.
MÅLEBREV
Der kapsejles på baggrund af: mål og handicap, som er registreret i Dansk Sejlunions database
”Websejler” på datoen for sidste tilmeldingsfrist d. 2. maj 2021
Cruising-både vil ikke få tildelt noget mål, men vil blive delt ind i løb efter størrelse, efter
kapsejladsledelsens skøn. Det vil så være den der tages først i mål, der vinder.

2

Benyttes ikke

3
3.1

DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for kølbåde med og uden DH-målebrev og flerskrogsbåde med og uden TEXELmålebrev.
Antal starter og klasseopdeling reguleres efter antal tilmeldte både, og vil fremgå af
sejladsbestemmelserne.
Er der mindst 5 tilmeldte både i et løb kan de kan få deres eget løb.

3.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes sig og betale indskuddet på
nemtilmeld.dk: https://sejlklubbensundet.nemtilmeld.dk/
Tilmeldingen senest søndag d. 2. maj 2021.
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at godkende senere tilmeldinger, hvis disse efter ledelsens
skøn kan indpasses i de allerede lagte løb, idet ledelsen dog også forbeholder sig ret til at ændre
løbssammensætningen.

3.3

Grundet Corona vil der på nuværende tidspunkt kun være muligt at tilmelde samlet 480 deltagere.
Dette vil løbende blive justeret i henhold til de gældende Corona restriktioner. Sejlklubben Sundet
tager ikke ansvar for eventuelle nødvendige justeringer i deltagerantallet. Eventuelle justeringer i
antallet af deltagere vil blive fortaget efter ”sidst ind, først ud” princippet.

3.4

Sejlklubben Sundet forbeholder sig retten til at aflyse stævnet grundet vind og vejr eller COVID.
Er stævnedeltagere afvist eller stævnet aflyst grundet COVID, refunderes startgebyret.

3.5

Såfremt stævnet er udsolgt, vil det være muligt at registrere sig på en venteliste.

4

INDSKUD
Startgebyret udgør 150 kr. pr tilmeldt båd, og 80 kr. pr besætningsmedlem.

5

TIDSPLAN

5.1

Udlevering fra bureau fredag kl.16-21 og lørdag kl. 7:30 - 9:00: GPS tracking enhed samt vimpel
eller andet mærke, som kan identificere hvilket løb og/eller klasse, båden sejler i.

5.2

Der vil ikke blive afholdt skippermøde. Information såsom sejladsbestemmelser, banekort,
løbslister, deltagerliste vil fremgå af Sejlklubben Sundets hjemmeside:
https://sundetrundt.sundet.dk/

5.3

Første start er planlagt til lørdag 8. maj kl. 10:00

5.4

Sundet Rundt kapsejlads afsluttes lørdag d. 8. maj 2021 kl. 20.00
Alle både, der ikke er gået i mål inden tidsbegrænsningen noteres ikke fuldført (DNF).

6

MÅLING OG KONTROL
Der kan foretages stikprøvekontrol før og efter sejladsen af båddata i målebrevet

7

SEJLADSBESTEMMELSER
Senest fredag 7. maj kl. 16.00 vil sejladsbestemmelserne fremgå af Sejlklubben Sundets
hjemmeside: https://sundetrundt.sundet.dk/

8
8.1

STED
Stævnet gennemføres fra Svanemøllehavnen. Starten vil foregå NØ for Svanemøllehavnen.

8.2

Kapsejladsområdet er Øresund – omtrentligt afgrænset af linjerne mellem Rungsted, Raa,
Klagshamn og Dragør.

9

BANERNE
Banen er en distancebane, hvori der kan indgå de mærker, som fremgår af bilag 1. Banen kan
ændres fra start til start. Hvert løb får tildelt sin specifikke bane. Banelængden bliver mellem 25 – 55
sm. Banen lægges med henblik på at opnå en sejladstid på mellem 6 og 8 timer. En eventuel

afvigelse herfra kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel
62.1(a).
Banerne vil fremgå af Sejlklubben Sundets hjemmeside Senest fredag 7. maj kl. 20.00:
https://sundetrundt.sundet.dk/
9.1

STARTLINJE
Startlinjemærkerne vil være mellem oppustelige gule mærker. Det ene mærke kan erstattes af gult
flag på dommerbåden.

9.2

MÆRKER
Rundingsmærkerne vil blive valgt mellem mærkerne beskrevet i bilag 1.

10

Benyttes ikke

11
11.1

POINTGIVNING
For DH-løb beregnes præmietiden efter GPH (Generel cirkelbane) og for flerskrogsbåde anvendes
TCF.

11.2

Cruising både sammensættes i ønskede antal løb. Det vil så være den der tages først i mål, der
vinder.

12

Benyttes ikke

13

HAVNEPLADS
Deltagende både kan ligge gratis i Svanemøllehavnen fra 7.maj til 9.maj. Mærkat kan hentes i
bureau fredag kl.16-21 og lørdag kl. 7:30 - 9:00

14

Benyttes ikke

15

Benyttes ikke

16

KOMMUNIKATION MED SEJLERNE
Kapsejladskomitéen vil give information om kapsejladsen, fx banen, nedtællinger til signaler,
udsættelse, tilbagekaldelse, eventuel tidsstraf, afkortning, opgivelse m.v., på VHF-kanal 72.
Eventuel undladelse af ovennævnte kommunikation, eller en båds manglende modtagelse eller
opfattelse heraf, kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel
62.1(a).
Kapsejladskomitéen besvarer ikke opkald på VHF.

17

PRÆMIER
Resultater offentliggøres hurtigst muligt efter løbets afslutning på Sundets Sejlklubs hjemmeside:
https://sundetrundt.sundet.dk/
Der uddeleles ikke præmier på dagen for kapsejlads. Præmievindere kontaktes pr. mail.
Præmier kan afhentes på havnekontoret i åbningstiden: se www.smhavn.dk senest onsdag d. 19.
maj 2021
Løbspræmier: Der uddeles præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb.

18

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.

19

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

20

YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås ved henvendelse til sundetrundt@sundet.dk

21

TRACKING UDSTYR
Alle både vil blive udstyret med en GPS tracking enhed.
Det er tilladt at følge konkurrenterne via internettet.
Tracking-sporene kan ikke efterfølgende danne grundlag for en protest, dog kan tracking-sporene
benyttes af protest-komitéen som bevismateriale.
Deltagere skal aflevere GPS tracking enheden til bureauet senest 1 time efter målgang. Udgåede
både skal aflevere deres GPS tracking enheden så hurtigt som muligt og inden bureauet lukker:
søndag d. 9 maj. 2021, kl. 14:00 – 18:00. [DP]
For mistet, eller ødelagt GPS Tracking enhed opkræves 2.000, - kr.

22

BRUG AF MOTOR
Det er tilladt at benytte motor under kapsejladsen til opladning af batteri, uden fremdrivende propel.
Det er også tilladt at benytte motor i nødsituationer for at undgå kollision, eller grundstødning samt
undsætning af andet fartøj.

23

SIKKERHED
Det er skippers ansvar, at båden er i forsvarlig stand og udrustet med det nødvendige
sikkerhedsudstyr.

23.1

Radarreflektor skal føres synligt under hele sejladsen, minimum 1,5 m over dæk.

23.2

En båd, som udgår, skal hurtigst muligt informere kapsejladskomitéen og om muligt sætte
nationsflaget.

23.3

Enkeltmandssejlads er ikke tilladt.

24

FOTO OG VIDEO RETTIGHEDER
Ved at tilmelde sig Sundet Rundt, giver deltagerne, arrangørerne fuld rettighed til at bruge foto og
videooptagelse taget under stævnet.
KAPSEJLADSLEDELSEN
Baneleder: Henrik Holst
Protestkommité formand: Mads Roden
Stævneleder: Jens Lillegaard

Bilag 1

BANEKORT
Mærkeplaceringer er vejledende.
Mållinje mellem ”A” og ”B” Indgår altid i banen efter sidste rundingsmærke.

