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INDBYDELSE
Furesøen Open 2018
Sportsbåds-stævne for klub-besætninger på Furesøen den 10. juni
Stævnet afholdes som et endagsstævne med op til 8 besætninger, der på skift sejler korte baner
i fire Open 5.70 både, som stilles til rådighed af Yachtklubben Furesøen.
Alle Indbudte klubber kan deltage med en eller flere besætninger, bestående af 2-4 sejlere. Den
samlede besætningsvægt ombord, må maksimalt være 275 kg.
Banen lægges tæt ved Yachtklubbens havn sådan at sejladserne kan følges fra land. Kort afstand
fra havn til bane muliggør også hurtigt skift af besætninger. Enten fra havnens brohoveder eller
fra følgebåde, der sejler besætningerne ud til start og retur.
Der dømmes direkte på banen med opmand.
På land vil der være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand.
Tilmelding: Oplysninger om klub, skipper (kontaktperson) og besætning mailes til Yachtklubben
Furesøen (se punkt 4)
Pris: 600.- kr. pr besætning inkl. bådleje, som overføres til Yachtklubben Furesøen via
Mobilepay-nummer 92454 med kommentar: YF Open, sejlklub, skipper
Sikkerhedsstillelse for skader: Hver deltagende besætning skal ved en skriftlig garanti fra
skipperen før stævnet stille en sikkerhed på 5.000 kr. overfor Yachtklubben Furesøen,
Underskrevet sikkerhedsstillelse afleveres i bureauet senest ved check-in. (Se punkt 18)
Sted: Yachtklubben Furesøen, Dronninggårds Alle 124 B, 2840 Holte
Tilmeldingen er gældende når Yachtklubben Furesøen har bekræftet tilmeldingen. Sidste
tilmeldingsfrist er onsdag den 30. maj 2018.
1. Regler
1.1 Stævnerne sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing
Federations og Dansk Sejlunions forskrifter.
1.2 Ændringer af de enkelte regler i ”Kapsejladsreglerne” vil fremgå af sejladsbestemmelserne.
1.3 ISAF ADD. Q vil være gældende.

2. Reklame
Der må ikke reklameres på bådenes skrog og sejl.
3. Både, sejl og udstyr
3.1 Både og sejl til stævnerne stilles til rådighed for deltagerne af Yachtklubben Furesøen.
3.2 Bådtypen er Open 5.70, se https://www.hobie.com/xe/en/sail/open-570/
3.3 Under stævnet må der ikke foretages nogen ændringer på bådene, og der må ikke anbringes
ekstra beslag eller udstyr. Detaljer fremgår af sejladsbestemmelserne.
4. Besætning, skipper og tilmelding
4.1 Begrebsdefinitioner: ”Besætning” er de sejlere, som deltage ved stævnet. ”Skipper” er den
person blandt besætningen, som under stævnet bærer ansvaret om bord på bådene. Skipperen
behøver ikke samtidig være rorsmand.
4.2 Det er muligt at tilmelde en eller flere besætninger. Tilmeldingen skal indeholde:1) Skippers
for- og efternavn, mobilnummer og mailadresse. 2) den øvriges besætnings for- og efternavne.
Tilmeldingen foretages via mail til: open570@yachtklubben.dk
4.3 Besætningen, der sejler, skal være på 2-4 personer (max 275 kg.). Alle sejlere skal være
medlem af en klub under Dansk Sejlunion.
5. Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelserne med blanket vedr. sikkerhedsstillelse fremsendes til tilmeldte skippere
og offentliggøres på Yachtklubbens hjemmeside www.yachtklubben.dk senest en uge før
stævnet.
6. Tidsplan
6.1 Kapsejladsbureauet er åbent søndag fra kl. 8.00.
6.2 Der afholdes skippermøde (der er mødepligt for et besætningsmedlem fra hver besætning)
søndag kl. 09.00.
6.3 Varselssignalet for den første sejlads afgives søndag kl. 9.57.
6.4 Efterfølgende sejladser startes straks efter måltagningen på den foregående sejlads med båd
og besætningsskifte på vandet eller via havnens brohoveder.
6.5 Der afgives ikke varselssignal for ny start efter kl. 16.30
7. Sejladsformat, sejladsområde og baner
7.1 Alle sejladserne sejles i fleet race-format.
7.2 Kapsejladsområdet og banerne lægges ud for Yachtklubbens havn.
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8. Straffe
Der dømmes direkte med opmænd på vandet. Nærmere beskrivelse af systemet findes i
sejladsbestemmelserne. ISAF ADD. Q vil være gældende.
9. Point
9.1 Der sejles efter højpointsystem, hvor en 1. plads giver 4 point, en 2. plads giver 3 point, en 3.
plads giver 2 point, en 4. plads giver 1 point. DNF, DNS, DSQ etc. Giver 0 point. Yderligere
fremgår af sejladsbestemmelserne.
10. Præmier
Der uddeles 1 præmie til den vindende besætning.
11. Træner- og ledsagebåde
Træner- og ledsagebåde er ikke tilladt.
17. Fraskrivning af ansvar
Besætningen deltager i kapsejladserne på eget ansvar. Se kapsejladsregel 4. Ansvaret for en
skippers beslutning om at deltage i en kapsejlads eller til at fortsætte i samme, ligger alene hos
vedkommende, der for så vidt også overtager ansvaret for sin besætning. Skipperen indestår for
besætningens evne til at kapsejle og til korrekt sømandsmæssig adfærd.
18. Sikkerhedsstillelse for skader
Hver deltagende besætning skal ved en skriftlig garanti fra skipperen før stævnet stille en
sikkerhed på kr. 5.000 kr. overfor Yachtklubben Furesøen. Arrangøren afgør i tilfælde af en
skade, om sikkerhedsstillelsen anvendes til at afhjælpe skaden. Den deltagende besætnings
selvrisiko er for hvert skadestilfælde begrænset til sikkerhedsstillelsens omfang, såfremt skaden
ikke blev anrettet med vilje eller groft uagtsomt. Indtræder der inden for kapsejladsen flere
skadestilfælde hos en deltager, så kan den deltagende besætning forpligtes til at bidrage til
skadens afhjælpning for hvert skadestilfælde i samme omfang som sikkerhedsstillelsen. Er
omkostningerne for afhjælpning af en skade lavere end den stillede sikkerhed, så opkræves
alene det fornødne beløb af besætningens sikkerhedsstillelse.
Underskrevet sikkerhedsstillelse returneres på mail eller afleveres i bureauet ved check-in.
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