AFRIGGERSEJLADS 2017
ISEFJORDSKREDSENS KLASSE-, STANDARD- OG DH-BÅDE
Roskilde Sejlklub
30. september 2018
INDBYDELSE
Roskilde Sejlklub inviterer hermed Isefjordskredsens kølbådssejlere til årets sidste kredskapsejladsstævne, den
ca. 12.6 sømil lange Afriggersejlads for Klasse- og DH-både. Der startes efter "omvendt handicap", jagtstart.
1
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REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions
forskrifter.
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DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for kølbåde tilhørende medlemmer af sejlklubber under Isefjordskredsen. Der udskrives løb efter
DH2013. Anvendte TA-tider (vindstyrkeinterval) meddeles ved registreringen. Til klassebådsløb kræves mindst 3
både, for visse klasser muligvis blot 2.
Tilmelding foregår online via Roskilde Sejlklubs hjemmeside www.roskilde-sejlklub.dk, og instruktion deri - det er
ikke helt enkelt - ligger som særskilt dokument på hjemmesiden. Tilmeldingen skal være foretaget senest den 23/09 2018 klokken 1700.
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INDSKUD
Indskuddet udgør kr 250-, som automatisk trækkes på tilmeldtes Dankort ved tilmeldingen online.
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TIDSPLAN
Registrering: 30/09 mellem 0800 og 0930 i bureauet i Roskilde Sejlklubs klubhus, Strandgade 12, 4000 Roskilde.
Varselssignal er planlagt afgivet kl. 0955. Der startes efter "omvendt handicap", og den enkelte båds starttidspunkt vil
fremgå af startlisten, der udleveres ved registreringen. Der søges gennemført 1 sejlads.
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MÅLING OG KONTROL
Bådenes målebrevs gyldighed checkes på og TA-tiderne tages fra "websejler.dk". Både uden gyldigt målebrev
henvises til AfriggerTURsejladsen.
Hvis bådens ejer ikke er med ombord, skal låneerklæring forevises ved registreringen.
SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registreringen.
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BANEN
Der sejles på en distancebane i Roskilde Fjords inder- og yderbredning samt KattingeVig. Start/Mål-linje udlægges
ved den sydøstlige ende af ydermolen i Roskilde Havns øhavn. Banelængden er beregnet til 12.6 sømil.
Hvis vinden er så svag, at den udstukne bane ikke af baneledelsen forventes gennemsejlet af første båd inden klokken
1400, vil banen blive afkortet ved, at mållinjen lægges frem til mellem et sømærke og dommerbåden visende
signalflag S, så første båd vil kunne nå i mål til nogenlunde nævnte tidspunkt.
RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage kapsejladsmæssig information, som ikke er tilgængelig for
alle både.
PRÆMIER
Der udsættes præmier for hver tredie startende båd i de enkelte løb. Præmieoverrækkelsen finder sted i/ved Roskilde
Sejlklubs klubhus snarest efter afslutningen af sejladsen og behandling af eventuelle protester.
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.
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FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
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YDERLIGERE INFORMATION
Eventuel yderligere information vil blive givet via Roskilde Sejlklubs hjemmeside, www.roskilde-sejlklub.dk.
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