Onsdagssejladser 2017.
Bane
Onsdagsmestre
Der sejles hver onsdag. Første gang den 3. maj 2017
Alle Kølbåde og motorsejlere, der kan sejle op mod vinden, kan deltage
Har du ikke båd selv – vil du gerne prøve sammen med en anden båd først – eller syntes
du ikke din båd er egnet er der altid nogen der mangler gaster. Det vigtigste er at du har
lyst til at sejle.
Vi starter igen i år med respitstart efter DH 2017
Ligesom sidste år vil hver båd have 3 respit tider afhængig af vindstyrke.
Læs om DH 2017 på websejler.dk
Hvis din båd ikke har et DH målebrev kan du deltage som ”tursejler”.
Start tidspunktet på din båd vil fremgå af respit tabellen.
Hvis din båd ikke er på respittabellen, så henvend dig til kapsejladsudvalget og vi vil finde
en respittid.
Bane: Bane vil være den samme som sidste år.
Valg af Bane: De deltagere der møder først vælger bane ud fra den forventede
vindretning og vindstyrke under sejladsen. Omsejlingsretning vælges så der bliver mest
muligt kryds. Signalflag som angivet i respittabel sættes på signalmast. Signalflag må
tidligst sættes en time før start.
Signalflag til onsdagseladserne ligger på bogreol i garderobe.
Program, banekort og respittabel: ligger på klubbens hjemmeside samt opslået i
klubhuset.
Startlinien:

Startlinien er mellem det inderste bøjepar i sejlrenden

Mållinien: Mållinien er ligeledes mellem det inderste bøjepar i sejlrenden.
Startidspunkt:

3. maj til og med 9. August startes
kl. 1900
Efter 9. august startes
kl. 1830
Tidsbegrænsning: sejladsen afsluttes senest 3 timer efter start dvs. kl. 2200 hhv. 2130
Efter sejladsen mødes vi i klubhuset, hvor de enkelte bådes placering vil blive noteret.
Onsdagsmestre:
Vi vil i år kåre onsdagsmestre for følgende grupper
1)-Både uden spiler
2)-Både med spiler og/eller genakker
.
Der medregnes 8 sejladser.

Pointsystem.
Når resultatet af det enkelte sejladser er gjort op, tildeles der point i mesterskabet således:
En placering i et løb giver10 point + antal deltager – egen placering.
En båd der udgår eller DSQ tildeles 9 point, en båd der ikke deltager tildeles 0 point.
Herunder vises eksempler med op til 6 deltagere i et løb:
Placering :
Antal deltager 1 2 3 4 5 6
Førsteplads : 10 11 12 13 14 15
Andenplads:
10 11 12 13 14
Tredjeplads:
10 11 12 13
Fjerdeplads:
10 11 12
Femteplads:
10 11
Sjetteplads:
10

Den båd, der samlet opnår flest point i de tællende sejladser, har vundet. I tilfælde af
pointlighed afgøres rækkefølgen som beskrevet i ISAF’s Kapsejladsregler A8, Pointlighed i
serier.
Op til otte resultater skal tælle i resultatberegningen for enhver båd.
Afslutningssejlads lørdag den 16. september med start i klubhuset kl. 0900
Kapsejladsudvalget / Frederik

