HENRI LLOYD CUP
Aphrodite 101, Drage, Knarr, Soling og Ylva
Den 15. og 16. maj 2010
i Rungsted
INDBYDELSE
1
1.1

REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl.
Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

For de deltagende klasser gælder de respektive klasseregler.

1.3

Følgende Kapsejladsregler er ændret:
Regel 44.1 er ændret så der kun kræves een strafrunde.
Regel 44.2 er ændret således at straffen kan udsættes til umiddelbart
efter runding af mærke 2 (afvisernærke).
Regel 60.1(a), Regel 61.1(b), Regel 66, Regel 35, A4 og A5, Regel
61.3 og 62.2, Regel 62,2 og Regel A4 og A5 er ændrede.
Endelig formulering af ændringerne fremgår af Sejldsbestemmelserne.

2
2.1

DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for Aphrodite 101. Drage, Knarr, Soling og Ylva.
Sejladsledelsen kan aflyse en klasse, hvis der er tilmeldt og betalt for
under 7 deltagere ved tilmeldingsfristens udløb.

2.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at
udfylde tilmeldings-blanketten via www.kdy.dk eller ved at sende
tilmeldingen sammen med indskuddet så den er KDY (Rungsted Havn
42, 2960 Rungsted Kyst), i hænde senest mandag den 10. Maj 2010.

3
3.1

INDSKUD
Indskuddet udgør kr 365,Indskuddet vedlægges i check / indsættes på KDY konto i Danske
Bank reg. nr. 3001 konto nr. 3001137255 således at det er
modtaget på KDY’s konto mandag den 10. maj (Husk at påføre
klasse, sejlnummer og ID / ”Deltager nummer” fra tilmelding på
www.kdy.dk)

4
4.1

TIDSPLAN
Deltagerliste vil blive udarbejdet efter tilmeldingens udløb mandag den
10. maj, og opslået på stævnets officielle opslagstavle ved
regattakontor i KDY’s lokaler i nordenden af klubhus.

Deltagere, som er tilmeldt stævnet ved tilmeldingens udløb, men hvor
KDY’s bogholderi ikke har registreret betaling, vil blive bedt om at
vise kvittering for betaling. Deltagere, som ikke viser kvittering for
betaling, vil blive behandlet som ikke startende.
Registrering i KDY’s Regattakontor i den nordlige ende af klubhuset vil
være åbent lørdag den 15. fra kl 0830 og søndag den 16. fra kl 0800.
4.2
4.3

Sejladsdage:
Der er planlagt 7 sejladser. Der kan dog højst sejles 4 sejladser pr
sejladsdag
Varselssignalet for den første sejlads 15. maj er planlagt afgivet kl.
10.55
Varselssignalet for den første sejlads 16. maj er planlagt afgivet kl.
09.55
Varselssignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst
muligt.
Lørdag vil der ikke blive afgivet varselsignal senere end kl 1600.
Søndag vil der ikke b live givet varselsignal senere end kl 1500.

5

SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne vil være til rådighed på KDY’s hjemmeside.
Sejladsbestemmelser vil endvidere kunne afhentes på Regattakontoret
fra Lørdag d. 15. Maj kl 0830.
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6.1
6.2

STED
Stævnet gennemføres fra Rungsted Havn.
Banen er beliggende Ø for havnen. Der sejles kryds/læns bane.

7

PRÆMIER
Der uddeles præmier for hver 5. tilmeldte båd i hver klasse.
Præmiuddeling vil finde sted snarest efter sidste sejlds søndag.

8

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.

9

FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts
ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 mio. for
personskade og 2. Mio. for tingskade per skade eller tilsvarende i
anden valuta. Gyldig forsikringsdækning skal forevises ved
registrering.

10

YDERLIGERE INFORMATION
Søsætning med kran vil være muligt fredag den 14. maj kl 16:00 –
18:00 og lørdag den 15. maj kl 07:00 – 09:00.
Ring venligst på 2043 3905 senest fredag før kl 1200.
Deltagende både ligger gratis i Rungsted Havn fra dagen før til dagen

efter stævnet. Henvendelse bedes rettet til havnekontoret.
Tlf. 45868311; e-mail havnemester@rungsted-havn.dk.
Yderligere oplysninger om stævnet kan stilles til
Kisser.schnakenburg@gmail.com eller 2043 3905.
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