Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

indbyder til

Spækhugger Ryding Cup
Søndag d. 12. maj 2019
1. start kl 11.00 ud for opfyldet ved Nordhavn på vores onsdagsmatchbane
Der startes ikke sejladser efter kl. 15.00
Kapsejladsen med fokus på det sociale hvor ALLE spækhuggersejlere kan deltage. Kom og hyg dig med de
andre spækhuggersejlere - bureauet åbner kl 8 i Sundets teknikhus ved Svanesøen. Du kan sejle din båd
herover og få en kop kaffe og morgenmad inden Skippermødet kl 9.30. – eller ligge der fra aftenen før.

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
Send gerne forhåndstilmelding med skippers navn og sejlnummer senest fredag d. 10. maj d. på Facebook
siden ”Spækhuggersejlerne i Svanemøllen”, SMS til Anders Eskling på 27130830 – hvis du ikke når det så
gør det ikke noget - så kom blot og tilmeld i bureauet søndag morgen inden skippermødet.
Vi sigter mod 2-4 sejladser alt efter vejrforholdene – du sejler så mange du har lyst til.
Efter sejladserne mødes vi i Svanesøen til grillpølser og moleøl/vand.
Deltagergebyr kr. 250,- som betales kontant i bureauet før skippermødet.
Vi glæder os til en skøn dag i huggerens tegn – kom og leg med.

Spækhugger Ryding Cup 2019
Regler
Der sejles efter bestemmelserne i Kapsejladsreglerne (ISAF) 2017-2020, inkl. Nordic Sailing Federations og
Dansk Sejlunions Forskrifter.
Deltagelse og tilmelding
Sejladserne er åbne for alle Spækhuggere.
Der gælder følgende begrænsninger i retten til at deltage:
Mindst en af bådens ejerkreds skal være medlem af en sejlklub under ISAF eller båden skal være ejet af en
sejlklub under DS. Deltagerne skal være opmærksomme på, at der bliver fotograferet på banen – og at

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
billeder bliver lagt på Svanemøllekredsens hjemmeside.
Forhåndstilmelding via Facebook siden: ”Spækhuggersejlerne i Svanemøllen” senest fredag d. 10. maj
Tilmelding - senest søndag d. 12. maj kl 9.30 i bureauet – til Anders Eskling 27130830

Deltagergebyr
Deltagergebyret kr. 250,- betales kontant inden skippermødet kl 9.30 via mobile pay 27130830.
Tid og sted
Svanemøllehavnen, Sejlklubben Sundets Teknikhus ved Svanesøen, Søndag d. 12. maj

Tidsplan
1. Bureau åbner kl. 8:00 2. Morgenmad kl. 08:00 – 09:30 3. Skippermøde kl 9.30
4. Første start søndag 13. maj kl 11.00 på bane udlagt ud for opfyldet ved Nordhavn – sejladstid for
Spækhugger er ca 15 min inde fra Svanesøen. 5. Umiddelbart efter sidste sejlads – grillpølser og
moleøl/vand.
Bane
Der sejles op-ned baner som ved onsdagsmatchen.

Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser med baneskitse vil forefindes på ”Spækhuggersejlere i Svanemøllen”: Facebook og
opsat i bureauet.
Præmier
Der vil blive uddelt 1 præmie for hver 5. fuldførende båd. Der udloddes lodtrækningspræmier.
Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende
myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som
følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen.
Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Kopi af policen skal
kunne forevises ved forespørgsel fra arrangøren eller andre deltagere.
I øvrigt
Træningsdag lørdag d. 11. maj – kom og træn gratis med instruktører på vandet hvis du har lyst – se opslag
på Facebook/Spækhuggersejlerne i Svanemøllen.

