
 

                                               
 

        Snapsesejladsen – Trellegrundsbanen – 2022. 
                        

                          Lørdag d. 17. september 
 

 

 Sejladsbestemmelser 
 

Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler 2021-24 og nedenstående sejladsbestemmelser. 

 

Mærker, Banerne og runding af mærker: Se udleveret banekort  

 

 Banen :                                Start og mål ved D mærke. Alle mærker holdes om styrbord.  

                                              Mållinje ligger vinkelret på kurs fra mærke A 

 

NB!  grøn bøje, mærke V, respekteres i begge sejlretninger. 

 

 

Skippermøde:   Afholdes ved flagmasten lørdag d. 17. september 2020 Kl. 8.30. 

 

Start/mål:                            Starten er en respitstart  

                                             Første båd starter går kl. 10:00. Start og Mållinie er mellem mærke D og en  

                                             udlagt rød på bøje på dommerbåd. 

 

Varsel/Klarsignal: 1. Første startende båds varselssignal er 09:55:00  Talstander 1 

  

 Både med langsomste sømiletider starter først og dem med hurtigste sidst. Hver 

                                             båd får tildelt starttid efter startsignalet, og den langsomste starter på signalet. I 

                                             den rækkefølge både måltages er placeringen. Respitstartskema med 

                                             individuelle starttider vil blive udleveret ved betaling af startgebyr. 

 

Udsættelse:                        Hejses svarstander (rød-hvid stribet lodret) samtidig med afgivelse af 2 

                                             lydsignaler, er starten udsat. Når svarstanderen nedhales, samtidig med afgivelse 

                                             af 1 skud, vil varselssignal blive givet1 min senere. 

 

 

Individuel tilbagekaldelse: Lydsignal og signalflag X (det finske flag).  

   

Tidsbegrænsning: Måltagningen stopper kl. 17:00 

 

 

Redningsveste: Skal bæres af besætningen under sejladsen 

 

Meldepligt: Et fartøj, der er gået i havn eller på anden måde har afbrudt kapsejladsen, har 

pligt til at melde dette til løbsledelsen direkte eller på Tlf. ? 

 

 

 



 

 

 

Protester: Et protesterende fartøj skal straks sætte rødt flag. synligt, f.eks. i vantet til 

bagbord eller hækstag, og føre dette til mållinjen er passeret. Senest ½ time efter 

at dommerbåden er kommet i havn skal D.S. protestskema afleveres til 

dommeren. Protestskemaer udleveres fra dommerbåd.  

                                             Vi henstiller dog at evt. fejl rettes på banen. 

 

Dommerskib/ledsagefartøj: ? 

 

Dommer:        Protestkomite: Gert S. Jensen, Mads Olsen, Steen Graves 

 

Præmier: Uddeles efter sejladsen. Der er præmie til hver 3. startende båd. 

 

 Der er efter sejladsen moleøl ved flagmasten 

 

Kapsejladsudvalget 

 


