Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab
for

Piratjoller
Svendborg Sunds Sejlklub / Rantzausminde
19.-21. Juni 2009

INDBYDELSE
1
1.1

1.4

REGLER
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk
Sejlunions forskrifter.
Desuden gælder følgende regler:
- Klasseregler for Piratjoller
- Statuter for Danmarksmesterskaber i sejlsport
- max. gennemsnits vindstyrke 14m/s
Reglerne er ændret således:
• Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd,
noteres ”ikke fuldført”.
• Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun
gælder, når der kapsejles.
• Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr.
visse dele af sejladsbestemmelserne.]
• Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på
den officielle opslagstavle
• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er
kortere end reglen foreskriver.
• Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end
reglen foreskriver.
• Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres
”ikke startet”.
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan
også ændre andre kapsejladsregler.
I definitionen af Zonen er distancen ændret til to skroglængder, som tilladt i regel 86.1(b).
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REKLAME
Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.
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DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for Piratjoller
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Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Titlen ”Danmarksmester” samt plaketter kan kun vindes af sejlere, der enten er danske statsborgere eller andre,
der i en periode af mindst 2 år op til mesterskabet, har haft bopæl her i landet.
Alle besætningsmedlemmer skal være medlem af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed under
ISAF.
Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten og sende
den sammen med indskud til Jens Chr. Mikkelsen, Toftholmen 6, 2690 Karlslunde eller jenscm@post3.tele.dk
Startgebyr er forfaldent ved tilmelding og kan vedlægges i check eller overføres Dansk Piratjolle Klubs
bankkonto nr. Reg nr. 3349 Konto nr. 8099170 med angivelse af sejlnummer senest den 05.06.2009
Senere tilmeldinger accepteres mod et tillæg på kr. 100,INDSKUD
Indskuddet udgør 400 kr pr. jolle
Øvrige gebyrer:
Festmiddag lørdag aften kr. 150,- pr. person
Morgenmad og madpakker kr. 50 pr.person pr. dag
DPK er vært ved helstegt pattegris fredag aften for alle tidligere og nuværende Piratjolle sejler, familie og
hjælpere.
DPK betaler startgebyr for jolle der ikke har deltaget ved DM i 2007 eller 2008

5
5.1

5.2

5.3

5.4

TIDSPLAN
Registrering:
18. juni 2009 kl. 18.00-20.00, Bureau SSS – Rantzausminde
19. juni 2009 kl. 08.00-10.00, Bureau SSS – Rantzausminde
Måling og kontrol:
19. juni 2009 kl. 08.00-10.00, Jolleplads SSS –Rantzausminde, samt stikprøver under stævne.
Dato
Antal sejladser
19. juni 2009
max 4
20. juni 2009
max 4
21. juni 2009
Reserve
Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet:
19. juni 2009 kl. 10.55
20. juni 2009 kl. 09.55
21. juni 2009 kl. 09.55 (hvis der er gennemført mindre end fire pointgivende sejladser på det tidspunkt)

5.5

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.14.00
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MÅLING OG KONTROL
Gyldigt målebrev eller klassebevis dokumentation for medlemskab af sejlklub og gyldige forsikringspapirer
skal dokumenteres ved registrering..
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SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen.
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STED
Stævnet gennemføres fra Rantzausminde Havn.
Banen er beliggende i farvand mellem Fyn, Tåsinge og Skarø.
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BANERNE
Der sejles på en trekantbane.
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STRAFSYSTEMER
Der er ingen dømning på vandet for brud på RRS 42.
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POINTGIVNING

11.1
11.2
11.3

Der anvendes bonuspointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
4 sejladser er krævet for at udgøre en serie.
(a)
Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens
point fra hver sejlads.
(b)
Hvis fra 5 til 8 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens
point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
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LEDSAGEBÅDE
Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal hold min. 50m afstand fra kapsejlende både.
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PLACERING AF BÅDE
Bådene skal placeres på de anviste pladser.
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RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både.
Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.
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PRÆMIER
Der uddeles følgende præmier:
DIF’s DM medaljer for 1.-3. placeret båd
Vandrerpræmier for Danmarksmester, Junior og Old boys
Præmier for hver 5. tilmeldte båd.
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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.
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FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning
på 5.000.000kr. pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta.
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YDERLIGERE INFORMATION
Yderlige informationer fås hos:
Stævneleder:

Ask Askolm
Skattergade 10A, 5700 Svendborg
Telefon: 4033 8353
Email: a.ask@tdcadsl.dk

Dansk Piratjolle Klubbens Kontaktperson:

Mads Holmer
Telefon: 4040 9550
Email: m.holmer@mail.dk

Baneleder:
Formand for protestkomite:

Søren Badstue
Nina Matinussen

Tilmelding
Til:
Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab
for

Piratjoller
Svendborg Sunds Sejlklub / Rantzausminde
19.-21. Juni 2009

Sejlnr.______________
Rorsmand: ________________

Klub:________________

Gast:

Klub:________________

________________

Vedlagt:
_

Kopi Gyldigt målebrev eller klassebevis

_

dokumentation for medlemskab af sejlklub

_

gyldige forsikringspapirer

Bestilling af:
Antal __

Festmiddag (Lørdag)

Antal __

Morgenmad på følgende dage ______

_______________
Underskrift rorsmand

