Vestindien Cup 2022
Skanderborg Junior Sejlklub inviterer til Vestindien Cup lørdag den 27. august.

Deltagere
A-B-C-optimister, Zoom 8, Tera, Feva, Laser og Europa-joller.
Andre joller er også velkomne, dog skal der være min 3 både tilmeldt til hver klasse
for, at klassen bliver til noget.
Hvornår

Lørdag den 27. august 2022

Hvor

Skanderborg Junior Sejlklub, Oddervej 80, Skanderborg

Tidsplan

kl. 9.00 Bureauet åbner
kl. 9.30 Skippermøde for ledsagebådene
kl. 10.00 Skippermøde for sejlerne
Udsejling til starten umiddelbart herefter

Startgebyr
Kr. 175,00 inkl. mad + 1 sodavand til sejleren.
Andre har mulighed for at købe en madbillet til 85,-. Oplys ved tilmelding om man
ønsker at købe madbillet. Det er ikke muligt at købe madbilletter på dagen.
Forplejningen omfatter pølser og brød, grønt + 1 sodavand, samt saftevand, kaffe
og kage.
Sejladsbestemmelser
Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk
Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter – med hensyntagen til principperne i
’Sejlads i børnehøjde’. Der kan ikke nedlægges protest mod brug af reklamer i
henhold til klassereglernes § 2.8.

Sejladser og baner
Vestindien Cup er en sejlads, hvor der er to sejladser rundt på Skanderborg Sø.
Øerne Skt. Thomas, Æbelø og Kalvø er en del af mærkerne på banen.
Der vil være 2 sejladser og 2 baner:
Bane 1: Optimist A - B
Bane 2: Optimist C samt øvrige joller

Startprocedure Individuel start for alle klasser dette gælder for både sejlads 1 og
2.
Signaler

Varsel 5 min.
Klar 4 min.
1-minut signal 1 min
Start 0 min.

Startlinje
Orange flag på dommerbåd og orange bøje.
Det tilstræbes, at startlinjen udlægges, så der startes med et kort opkryds til et
udlagt mærke. Derefter sejles frit. Der vil være en førerbåd, der angiver ruten.
Mållinje

Orange flag på dommerbåd og orange bøje.
Mållinje er ikke nødvendigvis udlagt efter vinden.

Ledsagerbåde
Hver klub skal så vidt muligt medbringe en
ledsagebåd.
Ledsagebådene kan isættes fra det offentlige
slæbested og lægges over til Vestermøllebroen.
Hvis der er sejlere fra klubber, der ikke stiller
med en følgebåd, skal dette oplyses ved
tilmelding.

Sejltilladelse Alle motorbåde skal have
sejltilladelse på Skanderborg Sø.
Husk at have nummer på følgebåde.

www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade/

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.
Tilmelding

Senest lørdag den 20. august 2022
Der er tilmelding på mail: pernillesk@live.dk
Betaling ved tilmelding på mobilepay 83 461 eller
Kontonummer 6191 0001865153.

Husk at oplyse sejlers navn og klub ved betaling.
Oplys sejlers navn, klub, sejlnummer og klasse: A, B, C Optimist, Zoom 8, Teva,
Feva, Laser, Europa mfl.
Tilkøb og betaling af ekstra madbilletter skal foretages sammen med tilmeldingen.
Husk at anføre antal ved tilmeldingen.
OBS Alle sejl skal have tydelige standard sejlnumre på begge sider af sejlet

Kontakt

Pernille Kjærgaard, 23 650 600

