
 

 

Sejladsbestemmelser for Tirsdagssejladser Nappedam 2019, rev. 0 
 
Sejladser 
Der sejles i alt 16 sejladser, i maj-juni og i august-september. 
 
Regler 
Der sejles efter ISAFs Regler for Kapsejlads 2017-2020, DS` sejladsbestemmelser samt sejladsbestemmelser for 
Nappedam. Handicapsystemet vil være NH2019 hvor vi anvender TAUDL, TAUDM eller TAUDH efter vindstyrken. 
Sejladserne sejles med respit start. 
 
NH2019 (Nappedam Handicap): 
Med DH2013 som basis og resultaterne fra 2011-2018 fås NH2019. NH2019 er korrigeret således den sammenlagte 
sømiletid for alle både efter NH2019 er det samme som efter DH2019. 
Korrektionen af hver båds mål efter endt sæson beregnes som et %-tillæg eller -fradrag på NH sømiletiderne, baseret 
på bådens gennemsnitlige relative performance i forhold til de øvrige deltagere. Korrektionen er lig med halvdelen af 
bådens over- eller under performance. 
Både der ikke har deltaget i 2018 tildeles et NH mål på basis af DH2019 gange en faktor bestemt af 
kapsejladsudvalget. Målet kan revurderes én gang efter 3 sejladser. 
 
Starttidspunkter  

1. båd starter hver tirsdag fra 07. maj – 25. juni kl. 19.06  
1. båd starter hver tirsdag fra 06. august – 27. august kl. 19.06  
1. båd starter hver tirsdag fra 03. september – 24. september kl. 18.36  

Starttidspunkter for hver enkelt båd fremgår af løbslisterne. 
 
Aflysning af sejlads  
Hvis sejladsen aflyses meddeles dette på tavlen senest 30 min før første start. 
 
Banemærker: 
Inde på Egens Vig: 

NAP1: Orange bøje ud for SV-hjørne af mole (56°16’560N - 10°29’510Ø) 
NAP2: Orange bøje Ø for indsejlningen (56°16’375N - 10°29’945Ø) 
NAP3: Orange bøje i SØ hjørne af Egens Vig (56°15’965N - 10°29’955Ø) 
NAP4: Rød bøje ved Vrinners Hoved (56°15’730N - 10°28’770Ø) 
NAP5: Orange bøje ved Rønsten S for havnen (56°16’125N - 10°28’560Ø) 
NAP6: Orange bøje SV for havnen (56°16’460N - 10°28’975Ø) 
I efteråret er mærkerne markeret med hvide blink-serier svarende til nummeret. 

Udenfor Egens Vig (se bilag 2): 
7: Det røde fyr i indsejlingen til Egens Vig (56°15’626N – 10°28’642Ø)  
8: DS ankerbøje ved Vosnæs Pynt (56°16’482N – 10°23’311Ø) 
9: Midtfarvandsbøjen ved Studstrup (56°14’387N – 10°22’132Ø) 
10: Den grønne ved Skjødshoved (56°12’603N – 10°20’512Ø) 
11: Kompasafmærkning N på Pladen (56°13’956N – 10°24’207Ø)  
12: Den grønne i indsejlingen til Knebel Vig (56°13’350N – 10°26’700Ø)  
13: Den yderste røde i indsejlingen ved Knebel Bro (56°12’300N – 10°28’372Ø)  

 

Valg af bane og mål efter vindretning og styrke 
 
Bane til sejladserne vælges efter følgende vejledning: 
Vindretning og hastighed tages fra klubbens vindmåler ca. 1 time før første start. 
Såfremt middelvinden er over 12 m/s aflyses sejladsen. 
 
Valg af mål: 
Er vinden under 4 m/s eller under 5 m/s aftagende sejles der efter TAUDL 
Er vinden mellem 4 og 8 m/s eller over 3 m/s tiltagende eller under 9 m/s aftagende sejles der efter TAUDM 
Er vinden over 8 m/s eller over 7 m/s tiltagende sejles der efter TAUDH 
 
Valg af bane: 
Når der sejles efter TAUDL vælges der altid kort bane. Når der sejles efter TAUDM eller TAUDH kan der frit vælges 
kort eller lang bane efter vejr i øvrigt og humør. 
 
Ønskes kort bane vælges efter vindretning: 
N=>bane A, NØ=>bane B, Ø=>bane C, SØ=>bane D, S=>bane E, SV=>bane F, V=>bane G, NV=>bane H 
 



 

 

Ønskes lang bane vælges efter vindretning: 
N=>bane I, NØ=>bane J, Ø=>bane K, SØ=>bane L, S=>bane M, SV=>bane N, V=>bane O, NV=>bane P 
 
Til forårets 7. og efterårets 2. sejlads laves en distance bane på maksimalt 15 sm, afhængig af vejret, med anvendelse 
af mærkerne 1-13. Banen lægges under hensyn til vindretningen så der bliver et rimeligt forhold mellem kryds, slør og 
læns. Banen tilstræbes at have en sejltid for mindste båd på 3-3,5 timer, således at målgang kan forventes omkring kl. 
22.30 
 
Dagens bane opsættes på tavlen i klubhuset senest 30 min. før første start. 
Banekort og starttider for standard banerne ses på det udleverede materiale. 
Banekort og starttider for distancebanerne opsættes på tavlen i klubhuset senest 30 min. før første start. 
Ved eventuel uoverensstemmelse mellem banekort og mærketabel SÅ GÆLDER MÆRKETABELLEN! 
 
Start- og mållinjen 
Start- og mållinjen er identiske, ligger mellem en stage placeret inderst ved det SV-hjørne af molen og NAP1 
 
Signalering 
Alle signaler gives fra startboks på molen umiddelbart ved startlinjens forlængelse mod land. 
6 min: Horn og Rødt lys tænder 
5 min: Horn, Rødt slukker, Gult lys tænder og flashlys starter med at blinke 
0 min: Horn, Grønt lys tænder, Gult lys slukker og flashlys slukker (Første båd starter) 
Efterfølgende både starter på deres starttid efter eget ur uden signal. Det er hver båds ansvar at have et GPS 
synkroniseret ur til rådighed. 
 
 

Tidsbegrænsning  
Bane sejladserne skal fuldføres senest kl. 21.30, dog 21.00 i september. 
Distance sejladserne skal fuldføres senest kl. 23.00 
 
Startregler  
Startregel 1 vil altid være gældende (ISAF 30.1 anvendes). Altså skal en båd der har været helt eller delvis over 
startlinjen indenfor det sidste minut før sin start starte om, idet den runder et af startlinjens mærker. 
En båd der tyvstarter (og undlader at omstarte) med 1-59 sek. tillægges 3 min. til sin sejltid. 
En båd der tyvstarter (og undlader at omstarte) med mere end 59 sek. diskvalificeres. 
(Straf for tyvstart kan kun pålægges en båd, såfremt der bliver protesteret mod den af en anden deltager, og protesten 
efterfølgende godtages. Kapsejladsudvalget kan på eget initiativ protestere mod en båd) 
En båd må ikke komme nærmere end 100 meter til start linjen fra nogen retning i tidsrummet fra 1. båds klarsignal og 
indtil 5 min. før dens eget starttidspunkt. Se bilag 1 (Ydermolen er 200 meter lang). ISAF 64.1 
En båd der ikke er startet skal holde klar af en båd der kapsejler. ISAF 24.1  
 
Startopdelingen  
Det vil fremgå af startlisterne, hvorledes løbene er sammensat. Eftertilmeldte både vil løbende blive indplaceret. 
 
Protester  
En båd der protesterer, skal så vidt muligt praje den båd der protesteres imod, og skal føre rødt protest flag indtil 
målgang. Protester skal indgives til et medlem af kapsejladsudvalget senest 30 min efter sidste måltagning. 
Behandling af protesten vil finde sted før aftenens resultater oplæses. 
 
Målgang: 
Hver båd noterer tidspunkt for egen målgang, og så vidt muligt tidspunkt for målgang for nærmeste konkurrent. Alle 
tidspunkter noteres som klokkeslæt, helst efter GPS tid, eller synkroniseret ur. De noterede tider afleveres til 
resultatberegneren umiddelbart efter sejladsen. Gerne på SMS til 40249414. 
 
Sæsonvinder 
Sæson resultatet vil blive beregnet ud fra de 16 sejladser, fratrukket 3 sejladser i hver halvsæson. Lavpointsystem 
anvendes. 
Der er præmie til 1., 2. og 3. pladsen. 
 
Bemærk: Det er kun både, hvis skipper er aktivt medlem af Nappedam Bådelaug, der kan deltage i tirsdags 
sejladserne. 
 
 
Vel mødt! Kapsejladsudvalget i Nappedam Bådelaug: Lars Foersom, Poul Erik Lading, Rene Hansen 
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64.1 siger at en båd der har overtrådt en regel og ikke er fritaget for straf diskvalificeres. Hvis en båd overtræder en regel mens den 
ikke kapsejler, så diskvalificeres den fra den sejlads der er tidsmæssigt tættest på. 
24.1 siger at en båd der ikke kapsejler, hvis det med rimelighed er muligt, skal undgå at genere en båd der kapsejler. En båd 
kapsejler fra dens klar signal (5 min.) til den fuldfører. 
  



 

 

Bilag 2 
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