
	  
J80	  stævne	  

Nivå	  Spring	  Challenge	  12.	  –	  13.	  Maj	  2018	  
	  

Indbydelse	  
	  
Regler	  

Der	  sejles	  efter	  Kapsejladsreglerne	  2017-‐2020	  incl.	  Dansk	  Sejlunions	  forskrifter.	  
J80	  klubbens	  regler,	  dog	  undtaget	  krav	  om	  påhængsmotor	  ombord	  	  og	  
mandskabsvægtgrænse.	  

	  
Meddelelser	  til	  deltagerne	  

Meddelelser	  til	  deltagerne	  vil	  blive	  udsendt	  til	  deltagerne	  via	  mail	  eller	  via	  telefon	  fra	  
stævnleder	  Christian	  Caspersen	  22	  21	  22	  46	  
På	  vandet	  kan	  baneledelsen	  som	  service	  benytte	  VHF	  radioer	  til	  at	  kommunikere	  med	  
deltagerne	  vedr.	  starterne	  mm.	  
Deltagerne	  kan	  modtage	  disse	  informationer	  på	  VHF	  kanal	  72.	  
Manglende	  udsendelse	  af	  information	  eller	  manglende	  modtagelse	  af	  information	  kan	  ikke	  
være	  grundlag	  for	  protest.	  

	  
Skippermøde/Tilmelding/Vindstyrke	  interval	  

Der	  afholdes	  	  skippermøde	  i	  Nivå	  Bådelaugs	  klubhus	  lørdag	  den	  12.	  maj	  kl.	  9.	  
Bådene	  tilmeldes	  ved	  at	  oprette	  en	  profil	  på	  NB’s	  hjemmeside	  og	  på	  tilmelding	  give	  de	  
nødvendige	  oplysninger	  og	  indbetale	  500,-‐	  kr.	  Indbetalingen	  dækker	  indskud	  til	  stævnet	  
og	  moleøl	  efter	  sejladserne.	  Det	  er	  muligt	  at	  tilkøbe	  middag	  lørdag	  aften	  for	  200,-‐	  
kr./deltager	  på	  særskilt	  tilmelding.	  Tilmelding	  skal	  foreligge	  senest	  torsdag	  den	  10.	  maj.	  
Såfremt	  vejrliget	  betinger	  det,	  kan	  dommerne	  aflyse	  en	  sejlads.	  Sejladserne	  skal	  ikke	  
forventes	  startet	  hvis	  vindstyrken	  er	  under	  2m/sek.	  eller	  over	  12	  m/sek.	  

	  
Dommerbåd	  

Dommerbåden	  er	  Freja	  fra	  Nivå	  
	  

Starten	  
3	  min.	  før	  første	  start	  (varsel)	  lydsignal	  og	  J80	  klasseflag	  sættes	  	  
2	  min	  før	  første	  start	  (klar)	  lydsignal	  og	  P	  sættes	  
1	  min.	  før	  første	  start	  	  (langt	  lydsignal)	  og	  P	  nedhales	  
0	  min.	  (start)	  lydsignal	  	  og	  J80	  klasseflag	  nedhales.	  
Ved	  for	  tidlig	  start	  tilbagekaldes	  bådene	  individuelt	  med	  lydsignal	  og	  X	  sættes.	  
Ved	  generel	  tilbagekaldelse	  anvendes	  lydsignal	  og	  1.	  lighedsstander.	  



Regel	  30.1,	  30.2,	  30,3	  eller	  30.4	  kan	  bringes	  i	  anvendelse	  hvor	  tilsvarende	  signalflag	  I,	  Z,	  
U,	  sort	  kan	  anvendes	  i	  stedet	  for	  P.	  
	  
Både	  som	  ikke	  stiller	  til	  start,	  vil	  blive	  noteret	  som	  ikke	  deltaget	  (DNC).	  

	  
	  

Startlinje	  /	  Mållinje	  /	  Deltagernummer	  
Startlinje	  og	  mållinje	  er	  mellem	  orange	  flag	  på	  dommerbåd	  og	  udlagt	  banemærke	  (orange	  
jordbær).	  Der	  anvendes	  ikke	  deltagernumre,	  men	  sejlnummeret	  skal	  være	  i	  
overensstemmelse	  med	  bådens	  byggenummer.	  
	  

Banen	  
Banen	  bliver	  lagt	  ud	  for	  Nivå	  Havn.	  Der	  udlægges	  et	  topmærke	  i	  vindens	  retning.	  
Topmærket	  er	  gult	  kugleformet	  mærke.	  Topmærke	  og	  bundmærke	  holdes	  om	  bagbord.	  
Bundmærket	  er	  det	  samme	  som	  startlinjemærket.	  Efter	  anden	  omsejling	  er	  der	  
måltagning	  mellem	  orange	  flag	  på	  dommerbåd	  og	  startlinjemærket.	  
Det	  tilstræbes,	  at	  banen	  kan	  gennemsejles	  på	  ca.	  40	  min.	  
	  

Gate	  
Der	  kan	  udlægges	  to	  gule	  kugleformede	  mærker	  som	  gate.	  Efter	  første	  omsejling	  af	  banen	  
skal	  båden	  passere	  mellem	  de	  to	  gatemærker.	  
	  	  

Afvigermærke	  
Der	  kan	  udlægges	  et	  afvigermærke	  i	  form	  af	  et	  ”jordbær”	  eller	  en	  stangbøje	  ud	  for	  
topmærket	  vinkelret	  på	  banesiden.	  Afvigermærket	  skal	  rundes	  om	  bagbord.	  
	  

Strafsystem	  
Regel	  44.1	  ændres,	  så	  to-‐runders	  straffen	  erstattes	  af	  en	  en-‐runde-‐straf.	  

	  
Tidsfrister	  

Både	  som	  ikke	  er	  startet	  fire	  minutter	  efter	  startsignalet	  vil	  blive	  noteret	  som	  ikke	  startet	  
(DNS).	  Både	  som	  ikke	  fuldfører	  senest	  femten	  minutter	  efter	  første	  båd,	  vil	  blive	  noteret	  
som	  ikke	  fuldført	  (DNF).	  
	  

Protester	  og	  anmodning	  om	  godtgørelse	  
Protester	  skal	  tilkendegives	  med	  protestflag	  og	  dommerbåden	  skal	  informeres	  ved	  
målgang.	  Protester	  skal	  indleveres	  senest	  én	  time	  efter	  sidste	  båd	  er	  gået	  i	  mål	  i	  dagens	  
sidste	  sejlads.	  

	  
Pointgivning	  

Der	  anvendes	  lavpointsystem.	  DNF,	  DSQ,	  DNS	  får	  point	  som	  sidst	  gennemførende	  båd	  plus	  
1,	  mens	  DNC	  får	  point	  som	  antal	  tilmeldte	  plus	  1.	  Der	  er	  én	  fratrækker	  for	  hver	  femte	  
gennemførte	  sejlads.	  

	  
Præmier	  

Der	  uddeles	  præmier	  til	  de	  tre	  bedste	  placerede	  både.	  Præmieoverrækkelsen	  finder	  sted	  
snarest	  efter	  sidste	  sejlads.	  

	  
Ansvarsfraskrivning	  



Alle	  deltager	  på	  egen	  risiko.	  
Den	  arrangerende	  myndighed	  påtager	  sig	  intet	  ansvar	  for	  materielskade,	  personskade	  
eller	  dødsfald,	  der	  opstår	  som	  følge	  af	  eller	  før,	  under	  eller	  efter	  sejladserne.	  

	  
Forsikring	  

Hver	  deltagende	  båd	  skal	  være	  omfattet	  af	  en	  gyldig	  tredjepartsforsikring	  .	  
	  

Baneleder:	  Christian	  Caspersen	  
	  

Formand	  for	  protestkomite:	  Elsebeth	  Borch	  
	  
	  

	  
	  


