Indbydelse til 606 DM

Dansk klassemesterskab for 606
Hos Sejlklubben Esrum Sø
Lørdag d. 19. & søndag d. 20. september 2020
1 Regler
Der sejles efter de i kapsejladsreglerne 2017-2020 definerede regler.
Reglerne er ændret således:
• Regel 33(a) ændres som følger: Der kan nøjes med at vises signalflag C ledsaget af gentagne
lydsignaler.
• Regel 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd,
noteres ”ikke fuldført”.
Regel 40.1 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der
kapsejles.
• Regel A4 og A5 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet,
noteres ”ikke startet”.

2 Deltagere og tilmelding
2.1 Dette stævne er åben for 606.
2.2 Tilmelding på stævnets hjemmeside www.sesinfo.dk (menu’n Stævner øverst).
senest 13. september 2020. Senere tilmelding accepteres mod et tillæg på 150 kr.

3 Indskud
500,- kr. på MobilePay Box46847
Indskuddet inkluderer morgenmad lørdag og søndag, mulighed for at lave frokostmadpakker, lidt
snacks eller grillpølser efter sejladserne.

4 Tidsplan
4.1 Registrering:
I bureauet lørdag 19. september fra kl. 8.00 og indtil første varselssignal.
4.2 Der vil maksimalt blive gennemført 5 sejladser pr dag.
4.3 Varselssignal for første sejlads lørdag: Kl. 11.00. Varselssignal for første sejlads søndag: Kl.
10.00.
4.4 Opmærksomhedssignalet for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet så hurtigt som
muligt.
4.5 På stævnets sidste sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00.
Side 1 af 3

Indbydelse til 606 DM
5 Måling og kontrol
Der kan blive foretaget kontrolmåling på et hvilket helst tidspunkt under hele stævnet og i
overensstemmelse med klassereglerne.

6 Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser og baneskitse vil blive udleveret ved registrering.

7 Sted
7.1 Stævnet gennemføres fra Sejlklubben Esrum Sø, Sørupvej 1A, 3480 Fredensborg.
7.2 Banen udlægges på Esrum Sø.

8 Banerne
Op/ned bane med gate som bundmærke. Sejltid ca. 30 min.

9 Pointgivning
9.1 Regel A4 lavpointsystem gælder.
9.2 Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af
bådens point fra hver sejlads.
9.3 Hvis 4 til 7 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være summen af bådens point
fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
9.4 Hvis 8 til 10 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være summen af bådens
point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.

12 Radiokommunikation
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige
for alle både. Denne restriktion omfatter også mobiltelefoner.

13 Præmier
Præmier for hver 3 startende.

14 Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 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.

15 Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
Gyldigt forsikringsbevis skal dokumenteres ved registrering. Hvis en deltager ikke kan
dokumentere gyldigt forsikringsbevis, vil deltageren blive udelukket fra at deltage.
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16 Registrering
Alle både skal være registreret i bureau inden første varselssignal. Der skal ved registrering
forevises gyldigt forsikringsbevis.

17 Yderligere information
17.1 Der bliver muligvis regatamiddag i klubhuset lørdag aften d. 19/9. Mere herom senere.
17.2 Yderligere information fås af stævneleder Hans Egon Møller kapsejlads@sesinfo.dk samt på
SES hjemmeside www.sesinfo.dk
17.3 Overnatningsmuligheder:
Der kan teltes i sejlklubbens område.
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