NOTICE OF RACE / AARHUS FESTUGE CUP

Jo l l e r: F o r mul a r 18, Cont e nde r ( D S -D M) , Wa yf a r e r ( JM) , 505, Moth , Nacra.
K ø l b å d e : H-bå d, F ol ke bå d ( JM) , A l bi n Expr e ss, S pækhug g e r , S c an -Kap 99.
En del af Aarhus Festuge

An d re s ta n d a rd - e l l e r k l a s s e bå d e me d mi n i mu m f e m d e l ta g e n d e bå d e k a n a n mo d e om at de l tag e .

SAMME STÆVNE I
NYT SETUP
Sejlklubben Bugten og Aarhus Sejlklub indbyder – i
samarbejde med Kaløvig Bådelaug - til Aarhus Festuge Cup
for Voksenjoller og Kølbåde. Som en del af Sailing Aarhus
Week, afslutter Festuge Cuppen i år ti dages maritim fest og
aktiviteter. Dette års Festuge Cup bliver afviklet ved Aarhus
International Sejlsportscenter, der i denne periode
omdannes til et eventområde fyldt med maritime
oplevelser, mad og drikke.
Et af højdepunkterne i Sailing Aarhus Week bliver besøget
fra The Ocean Race og deres nye event TOR European Tour.
Vil du læse mere om alle aktiviteterne, så gå ind på:
https://www.sailing-aarhus.dk/sailing-aarhus-week/
Find mere information omkring Aarhus Festuge Cup på
https://www.sailing-aarhus.dk/aarhus-festuge-cup-2/
Vi ser frem til et brag af et stævne.
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NOTICE OF RACE
1

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk
Sejlunions forskrifter.

1.2

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]
DELTAGELSE OG TILMELDING

3
3.1

Stævnet er åbent for følgende både:
•

Joller: Formula18, Contender, Wayfarer (JM), 505, OK og Moth.

•

Kølbåde: H-båd, Folkebåd (JM), Albin Express, Scan-Kap 99 Spækhugger (kun lørdag).

•

Andre standard- eller klassebåde med minimum fem deltagende både kan anmode om at deltage.

3.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes via Manage2Sail senest 28. august 2019.

3.3

Senere tilmeldinger accepteres ved tillagt 200,- kr. til det ordinære deltagergebyr.

4

DELTAGERGEBYR OG ANDRE BETALINGER

4.1

Deltagergebyr:

4.2

•

Kølbådsklasser med planlagt sejlads lørdag-søndag: 600,- kr.

•

Kølbådsklasser med planlagt sejlads kun lørdag: 400,- kr.

•

To-personer joller: 500,- kr.

•

En-personers joller: 350,- kr.

Forplejning: Der kan bestilles morgenmad og madpakker til lørdag og søndag for kr. 85,- pr. dag pr.
person. Middag lørdag aften koster kr. 250,- pr. person Bestilling/betaling foregår via Manage2Sail senest
28/8 2019
Overnatning: Der vil være i meget begrænset omfang være mulighed for at opslå telt eller parkere
campingvogn på bådpladsen. Der opkræves betaling for opstilling af campingvogn/mobilehome på lige
fod med gæstesejlere og prisen er kr. 100,-/døgn for en campingvogn. Der vil i begrænset omfang være
mulighed for overnatning i private kølbåde. Dette koordineres af de enkelte klasser ved henvendelse til
stævneledelsen, senest den 28. august.
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Fever-Tree Tonic Water er blevet udnævnt som den mest trendsættende
og bedst sælgende tonic 5 år i træk af verdens 100 bedste barer.

Stolt sponsor af:
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TIDSPLAN

5.1

Registrering foregår på bureau fredag d. 6. september kl. 15.00 – 18.00 og lørdag d. 7. samt søndag d. 8.
september fra kl. 08.00 i Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

5.2

Varselssignalet for dagens første sejlads både lørdag 7. og søndag 8. september er planlagt til 09.55.

5.3

Lørdag den 7. september afgives seneste varselsignal kl. 16.30 og søndag den 8. september vil der ikke
blive afgivet varselssignal senere end kl. 14.30.

6

SEJLADSBESTEMMELSER
Kan downloades fra eventsidens elektroniske Notice Board på Manage2Sail efter 5. september

7

STED

7.1

Stævnet gennemføres fra Aarhus Lystbådehavn – Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

7.2

Baneområderne er NØ for Aarhus Lystbådehavn.

8

BANERNE
Der sejles på op/ned bane med gate i bunden og afvisermærke i toppen. Banerne tilstræbes at have en
sejltid på 45 min. Såfremt klasserne har andre ønsker, tilstræber vi selvfølgelig at efterkomme disse. Der
sejles på tre baner: Bane 1: Kølbåde Bane 2: Joller (bortset fra Formular 18) Bane 3: Formular 18.
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STRAFSYSTEMER
RRS 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

11

POINTGIVNING

11.1

2 sejladser 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 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.

12

PLACERING AF BÅDE
Der vil være fri havneplads langs Bryggen (på bagbord side, når man sejler ind i Aarhus Lystbådehavn) fra
torsdag 5. september – mandag den 9. september. [DP]

13

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op fra første varselsignal lørdag indtil sidste sejlads er afsluttet søndag (lørdag for
Spækhuggere), med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser
og godkendelse. [DP]

14

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]
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RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale og datasignaler, som ikke er
tilgængelige for alle både. Denne regel gælder ikke ved udstyr stillet til rådighed af arrangøren og ej heller i nødsituationer. [DP]

16

PRÆMIER
Der vil være præmie for hver 5. tilmeldte båd. Præmieuddeling snarest muligt efter sidste sejlads søndag.
(for Spækhuggere – lørdag)

17

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.

alle eventyr tæller
INTRODUCING THE N E W
VOLVO V60 CROSS COUNTRY
Fjerne horisonter og ufattelige dimensioner er ofte
knyttet til de store eventyr, men den nye Volvo V60
Cross Country rokker gerne ved dette.
Med standardmonteret all-wheel drive, reel stor
frihøjde og oceaner af plads får du unikke
muligheder for at forstærke øjeblikkets oplevelser,
og gøre hverdagens små eventyr store.

OPLEV DEN NYE VOLVO V60 CROSS COUNTRY
HOS DIN VOLVO FORHANDLER

A

- B

16,9-15,2 km/l, CO2 155-173 g/km.

volvocars.dk
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FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10.000.000 kr. pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta.
YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås bedst ved henvendelse til info@sailing-aarhus.dk
Alternativt Jens Villumsen - 21421979

DEN17270 / 1017

Bådforsikring som er lige så
unik som din båd

Vi ved at hver kunde og hvert sejladsområde stiller individuelle krav. Om du har motorbåd eller sejlbåd, så er vore
forsikringsløsninger skræddersyet efter dine behov. Find ud af hvorfor 100.000 andre bådejere har tillid til os at få et
uforpligtende tilbud.

Skive · Tel. +45 9751 3388 · pantaenius.dk

AXIOM MFD fra Raymarine genopfinder
navigationen. Med hurtigere performance,
intuitiv kontrol og markedsførende
teknologi leverer Axiom sublim årvågenhed
over og under vandlinjen.
• Styret af det helt nye, hurtige og intuitive
LightHouse™ 3 OS
• Tilgængelig med indbygget
RealVision™ 3D Sonar
• Lynende hurtig quad core performance
• 4-i-1 bredspektret CHIRP sonar transducere
• Robust og slank, ren glas konstruktion til
enhver styreplads

FLIR ClearCruise™
IR Analytics teknologi supportere monitoreringen af potentielt
farlige mål. Denne funktion er kun tilgængelig på Axiom displays
der er forbundet til et FLIR M100 / M200 Kamera.

Axiom Touch-Skærm Multifunktions Displays
www.raymarine.dk
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TUSIND TAK FOR JERES STØTTE!

