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Åbent Fynsk Mesterskab, Storebæltsmesterskab samt Ranglistestævne 2016 
Nordiske Folkebåde 

Kerteminde Sejlklub klubmesterskab 
20. – 21. august 2016 

INDBYDELSE 
 

1 REGLER 

 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sejlerforbunds, Dansk 
Sejlunions forskrifter og klasseregler og ranglisteregler for Nordisk Folkebåd. 
Maksimal vindstyrke er fastsat til 15m/sek 
 

2 REKLAME 
 Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 

 
3 DELTAGELSE OG TILMELDING 
3.1 Stævnet er åbent for følgende både: Nordisk Folkebåde. 
3.2 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes på Kerteminde Sejlklubs hjemmeside 
www.kerteminde-sejlklub.dk (menupunkt stævner-2016- SBM16). 
 

4 INDSKUD 

 Indskuddet udgør: 400,00 kr 
Stævnemiddag Fællesspisning lørdag pr. person 150 kr. 
Morgenmad og smør-selv madpakke pr. person 75 kr. 
 

5 TIDSPLAN 
5.1 Registrering: 

20. august 2016 kl. 08 til 10 i Kerteminde Sejlklub. 
5.2 Sejlads Dato Varselssignal første sejlads Antal sejladser 
 20. august 2016 10.55 Intet max. 
 21. august 2016   9.55 Intet max. 

5.3 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.15.00. 
 

6 MÅLING OG KONTROL 
Gyldigt klassebevis skal dokumenteres ved registrering. 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 
 

8 STED 
8.1 Stævnet gennemføres fra Kerteminde Havn. 
8.2 Banen er beliggende på Kerteminde bugten. 

 
9 
 

BANEN 
Der sejles på en op/ned bane. 
 

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

 
11 POINTGIVNING 
11.1 1  sejlads er krævet for at udgøre en serie. 
11.3 (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 der gennemføres fra og med 5 til og med 7 sejladser, vil en båds pointsum i serien være 

lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
 (c) Hvis 8 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 
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af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point. 
 

12 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med 
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. 
 

13 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. 
 

14 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage nogen form for radiosignaler til eller fra 
steder udenfor båden, medmindre disse er offentligt tilgængelige for alle både, tilskuere og officials.  
 

15 PRÆMIER 
Der uddeles præmier til hver 5. startende båd samt vandrepokal for storebæltsmesterskabet, 
vandrepokal for Fynsmesterskabet, og Vandrepokal for klubmesterskabet. 
 

16 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. 
 

17 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 
minimumsdækning på 2.000.000 kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta. 
 

18 YDERLIGERE INFORMATION 
Yderligere information fås ved  
Flemming Palm, mob. +45 3029 2264  email: klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk 
 

__________________________________________________________ 

Praktiske oplysninger: 
Foreløbigt program, endeligt program offentliggøres på stævnesiden www.kerteminde-sejlklub.dk 

Fredag den 19. august 

Kl. 18-20 Kranen er åben for isætning af både. 

Lørdag den 20. august 

Kl. 8-10.00 Bureauet åbner, udlevering af sejladsbestemmelser. 

 Morgenmad og smør selv madpakker. 

Kl. 10.55 Varselssignal 1. sejlads. Der sejles så mange sejladser som muligt efter banelederens skøn. 

 Moleøl efter endt sejlads. 

Kl. 18.30 Fællesspisning i Sejlklubben Restaurant. 

Søndag den 21. august 

Kl. 7.30 Morgenmad og smør selv madpakker. 

Kl. 9.55 Varselssignal. 

Praktiske oplysninger: 

Overnatning: Teltplads på havnearealet,  

alternativt kontakt Kerteminde Turistbureau, tlf.65321121/email: turist@visitkerteminde.dk  

mailto:klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk

