Hou Bådelaug
indbyder til kapsejladsen

Hou Cup 2012
Siden 1981

Lørdag den 23. juni 2012
Sejladsbestemmelser
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ISAF/DS 2009-12 og Sejladsbestemmelserne for kapsejlads i Hou Bådelaug 2012 (HBL2012) er gældende
- med følgende undtagelser og/eller ændringer:
For at kunne deltage, skal man være medlem af Hou Bådelaug.
Alle deltagende både skal have gyldigt målerbrev.
Bådens respit beregnes ud fra målerbrevet. Der anvendes TACI (-L,-M,-H). Der kan ikke tages enkelte sejl,
fx spiler/gennaker, ud af bådens mål, dvs. man kan ikke starte ’uden spiler’ hvis en sådan er målt ind.
Der startes efter respit, dvs. hver deltagende båd får tildelt sin egen starttid (GPS tid). Ved hver starttid
afgiver starteren et lydsignal. Udebliver lydsignalet, gælder alene GPS tid. Første båd starter kl. 13:00.
Ved for tidlig start vises signalflag X. Omstart: båden skal starte korrekt, ellers betragtes den som ikke
startet, DNS. Ved omstart må efterfølgende, startende både ikke generes.
Starten foregår i udenfor indsejlingen til lystbådehavnen (onsdagssejladsens mållinje). Startlinjen er
mellem den sidste røde sideafmærkning før indsejlingen og det orange flag på land. Indtil 1 min. før egen
starttid er det tilladt at sejle for motor, fra 1 min. før egen starttid skal motoren være slukket. Både, der
ikke er startet må ikke genere de både, der er startet eller er i færd med at starte (fra 1 min. før respit
starttiden). En båd må tidligst sejle ind i startområdet 1 min. før egen start.
Straf. Ved overtrædelse af regler i pkt. 4 og 5 tildeles en straf på 15 min. der lægges til sejltiden.
Første båd i mål er vinderen af HOU CUP. Alle følgende både placeres i den rækkefølge, de kommer i mål.
Mållinjen er som startlinjen (se pkt. 5). Tidsbegrænsning er kl. 17:00
Startgebyret er 100 kr. Startgebyret skal være gået ind på HBLs konto i Nordea Bank, nr. 19445909226572 senest 10. juni 2012, eller betalt kontant til kassereren senest samme dato. Tilmeldingen er
kun gyldig ved rettidig indbetaling.
Præmien. Vinderen får en præmie og sit navn og årstal for sejladsen indgraveret i ’Hou Cup Pokalen’. Alle
øvrige placeringer giver ret til en gratis øl! Præmieuddeling: senest 1 time efter sidste båd i mål og ikke
senere end kl. 17.
Skippermøde kl. 12 ved klubhuset
Banen jfr. baneskitse. Valg af bane offentliggøres senest på skippermødet kl. 12 og på opslagstavlen.
Ændringer opslås på den officielle opslagstavle i klubhuset.
Protester skal afgives skriftlig og senest en halv time efter målgang til protestkomitéen. Protestkomité:
Christian Rothe, fmd og Erik D. Kragh. Såfremt et medlem af protestkomitéen er involveret i en protest
kan vedkommende ikke fungere som medlem af protestkomitéen, stævneledelsen udpeger et nyt medlem.
Dommerstade er klubhuset Hou Lystbådehavn
Stævneledelse: kapsejladsudvalget Hou Bådelaug, v/fmd André Gremaud
It’s a gentlemen’s race – do behave alike, please!

