
DS DM Yngling
Farum sejlklub

22-23 august 2020

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 Desuden gælder følgende:
- Dansk Sejlunions Statutter for Danmarksmesterskaber:

https://dansksejlunion.dk/media/qmqobmpq/dm-statutter.pdf
- Dansk Sejlunions tillæg CV – Regler for Covid-19 kapsejlads:

https://dansksejlunion.dk/media/rsfjp25z/tillaeg-cv.pdf
- Internationale klasseregler for Yngling

1.3 Reglerne er ændret således:
● RRS 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, 

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 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne grundlag 

for godtgørelse.
● RRS A4 og A5 ændres, så både, der starter senere end fire 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 DELTAGELSE OG TILMELDING
3.1 Stævnet er åbent for både der opfylder:

- ynglinge med gyldigt målerbrev
- mindst et besætningsmedlem skal være medlem af DYK, eller båden skal tilhøre en klub der

er registreret som A-medlem
- deltagende både skal være forsynet med IYA boatsticker gældende for indeværende år
- krav om medlemskab af DYK gælder ikke udenlandske besætninger

3.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmelde sig senest 15. aug. 2020. Tilmelding 
sker ved at sende en mail til seniorleder@farumsejlklub.dk med angivelse af:

Bådnavn / sejlnummer
Skipper / klub / nationalitet
Gast 1 / klub / nationalitet
Gast 2 / klub / nationalitet
Telefonnummer / email
+ evt tilkøb (se under praktisk info på Farum sejlklubs hjemmeside)

samt indbetale stævnegebyr + evt tilkøb på konto: reg 2413 nr 6878 792 546.

Tilmeldingen er først accepteret når mail med info og betaling er modtaget.

3.3 Senere tilmelding accepteres men pålægges 50% ekstra stævnegebyr.

3.4 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
- deltagende både skal sejles af 2 eller 3 personer, antallet skal oplyses ved tilmelding
- evt senere ændring af antal besætningsmedlemmer kan kun ske med kapsejladskomitéens

skriftlige godkendelse.



4 INDSKUD
4.1 Indskuddet udgør 450,- pr båd

4.2 - udgår -

5 TIDSPLAN
5.1 Fredag 21 aug 16:00-20:00 Registrering

Lørdag 22 aug 8:00-10:00 Registrering
11:00 Første varsel

Søndag 23 aug 10:00 Første varsel
15:00 Sidst mulige varsel

5.2 - udgår -
5.3 - udgår -
5.4 Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet:

Lørdag kl. 11:00
Søndag kl. 10:00

5.5 På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15:00

6 MÅLING
6.1 Kopi af gyldigt målebrev eller klassebevis skal fremvises ved registrering.

6.2 Der kan blive udført udstyrsinspektion og stævnemåling.

6.3 En båd skal overholde RRS 78.1 for at deltage.

7 SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil ligge på Farum sejlklubs hjemmeside senest 3 dage før stævnets start.

8 STED
8.1 Stævnet gennemføres fra Farum sejlklub, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse.

8.2 Banen er beliggende på Furesøen.

9 BANERNE
Der sejles på en op/ned bane.

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

11 POINTGIVNING
11.1 1 sejlads er krævet for at udgøre en serie.
11.2 (a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 

af bådens point fra hver sejlads.
(b) Hvis fra 5 til 9 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af 

bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
(c) Hvis 10 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 

af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point.

12 LEDSAGEBÅDE
Sejlads med motorbåde på Furesøen er ikke tilladt uden tilladelse udstedt af Skov og naturstyrelsen.

13 PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser. [DP]

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med 
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP]

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER



Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter 
klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP]

16 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]

17 PRÆMIER
Der uddeles præmier til hver 5. rettidigt tilmeldte båd.
Desuden uddeles Dansk Sejlunions DM medaljer efter statutterne, samt DYK’s vandrepokal til 
danmarksmesteren.

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 med en 
minimumsdækning på 1.000.000 kr. pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta.

20 YDERLIGERE INFORMATION
Stævneleder: Stefan Lindeberg
Baneleder: Kirsten Rambøl
Formand for protestkomite: Jesper Wilken

Al information vil løbende blive offentliggjort på Farum sejlklubs hjemmeside:

farumsejlklub.dk

For yderligere spørgsmål kontakt stævneleder Stefan Lindeberg, seniorleder@farumsejlklub.dk

mailto:seniorleder@farumsejlklub.dk

