SuperDM 2016
Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for:
BB 10 Meter, Scan-kap 99 og Ylva
Juelsminde Sejlklub/Juelsminde
19. – 21. august 2016
INDBYDELSE
1
1.1
1.2

1.3

REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk
Sejlunions forskrifter.
Desuden gælder følgende regler:
D.S. Statutter for afholdelse af Danmarksmesterskaber, Klasseregler BB10m, Klassebestemmelser for Ylva og
Klasseregler for Scan-Kap 99
______
Reglerne er ændret således:
• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd,
noteres ”ikke fuldført”.
• Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun
gælder, når der kapsejles.
• Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
• Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr.
visse dele af sejladsbestemmelserne.
• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på
den officielle opslagstavle
• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er
kortere end reglen foreskriver.
• Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end
reglen foreskriver.
• Regel A4 og A5 ændres således, at 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.
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REKLAME
Både skal såfremt det udleveres ved registrering føre stævnnummer og reklamer valgt af den organiserende
myndighed.

3
3.1
3.2

3.4

DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for følgende både: BB 10 Meter, Scan-kap 99 og Ylva med gydligt klassebevis.
Titlen D.S. Danmarksmester kan kun opnås af både, der opfylder betingelserne i Statutter for afholdelse af
Danmarksmesterskaber.
Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten, som kan
hentes på http://www.juelsmindesejlklub.dk/DM16/forside.htm og sende den til kap@juelsmindesejlklub.dk
Indskuddet indbetales til Bank: Reg. 7140 Konto 1473120 - Husk at oplyse Bådejerens navn!
senest 11. juli 2016
Senere tilmeldinger og/eller betalinger accepteres på følgende betingelser: Der tillægges kr 200, -

4
4.1

INDSKUD
Indskuddet udgør: kr 1.000 pr båd.

4.2

Øvrige gebyrer:
Priser for forplejning og kranløft fremgår af tilmeldingsblanketten.

5
5.1

TIDSPLAN
Registrering: I Bureauet torsdag d. 18. August kl 12:00 – 20:00, fredag d. 19. August fra kl 08:00

3.3

5.3

5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Dato

Klasse(r)

Antal sejladser

Fredag d. 19. August
Lørdag d. 20. August
Søndag d. 21 August
Søndag d. 21 August

Alle
Alle
BB10m
Ylva, Scan-Kap 99

Planlagt 3 - 4 sejladser
Planlagt 3 - 4 sejladser
Planlagt 3 sejladser
Reservedag, tages i brug hvis tilstrækkelig antal
sejladser/sejladstid ikke er opnået for at opfylde
kravet til gyldigt DM

Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl. 09:25. Varselssignal for efterfølgende
starter vil blive afgivet hurtigst muligt efter sidste båds måltagning.
Kapsejlads komiteen forbeholder sig ret til at sejle flere eller færre sejladser samme dag for bedste afvikling af
stævnet. Dette kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15:00_
MÅLING OG KONTROL
Gyldigt målebrev/klassebevis skal fremvises ved registrering.
Ved registrering skal der, hvor det kræves i klassereglerne, opgives numre i sejlknap for alle sejl der benyttes i
stævnet.
Låneerklæring skal afleveres ved registrering såfremt ejer fra målebrev ikke er ombord under stævnet.
Stikprøvevis måling og kontrol i.h.t. til klassens regler kan forekomme før, under og efter kapsejladserne.
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SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen eller kan hentes på Juelsminde Sejlklubs hjemmeside.

8
8.1
8.2

STED
Stævnet gennemføres fra Juelsminde Havn.
Banen er beliggende i Vigen ud for havnen
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BANERNE
Der sejles på en op/ned bane. Se nærmere i SI.

10

STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

11
11.1
11.2

POINTGIVNING
Der anvendes lavpointsystemet .
4 eller flere sejladser med en samlet sejltid på minimum 6 timer er krævet for at udgøre et
Danmarksmesterskab.
(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 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens
point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

11.3

12

Anvendes ikke

13

PLACERING AF BÅDE
Bådene skal under stævnet placeres på de anviste pladser.

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

17

PRÆMIER
Der sejles om Danmarks Dansk Sejlunions DM medaljer til de tre første placeringer samt den udsatte vandrepokal. Titlen ”Danmarksmester” kan kun vindes af en sejler, der opfylder kravene i Statutter for
Danmarksmesterskab.

18

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
Yderligere information fås på Juelsminde Sejlklubs hjemmeside eller ved henvendelse til Stævnelederen.
Stævneleder:
Baneleder:
Formand for Protestkomite:

Erik Rasmussen tlf. 40 58 43 23, kap@juelsmindesejlklub.dk
Bent Toft Andersen, NB
Hans Olling, IJ

