Indbydelse til
Seawind Nytårs regatta 2011
Søndag d. 15 januar 2012 i Hornbæk
Alle friske Seawind ejere inviteres hermed til nytårs regatta i Hornbæk
Diverse Julefrokoster og andre jule aktiviter er vel overstået, tømmermændene er dampet af.
Med andre ord, det er tid til at kommer på vandet.
Vi håber naturligvis på et flot fremmøde og godt vejr, så vi kan få nogle sjove og spændende
sejladser.
Vel mødt i Hornbæk
Steen DEN 102
Claus DEN 109
Bjørn DEN 110

Program:
- Bureauet (ved Klubhuset) vil være åbent fra kl. 9:00
- Skippermøde 9:30 og frekvens-check (se særligt punkt)
- Tune-up-race start kl. 10:00 med varsel kl. 9:58..!
- Efterfølgende sejladser vil ske umiddelbart efter Tune-up-race.
Efter 5. sejlads, eller efter dommerens skøn, holdes en passende pause.
Vi håber på at kunne afvikle 10 sejladser. Gennemføres mere end fire sejladser, vil en kunne
trækkes fra. Gennemføres mere end seks sejladser, vil to kunne trækkes fra. Resultater beregnes
efter lavpointsystemet.
Startgebyr udgør kr. 30,- og skal være indbetalt inden skippermødet.

Regler:
Der sejles efter de internationale Seawind regler samt gældende Kapsejladser 2009-2012.
Banesystemer, programændringer og eventuelle lokale regler vil blive oplyst under skippermødet.
Der startes med 3-minutters starter og med nedtælling de sidste 20 sekunder.
Både der har til hensigt at starte, skal være søsat senest 1 minut før startsignalet.
Kanaler:
Følgende princip er gældende: I tilfælde af frekvens-sammenfald har den først tilmeldte forret til
den tilmeldte frekvens.
Bemanding:
Der må kun være én skipper af hvert båd med maksimum fire hjælpere. Den samlede vægt må blot
ikke overstiger 834 kg ( vægten grænsen er sat lidt op siden Easter regatta da det nok ikke er alle
der har været ud at løbe jule sulet af). Inkl. to sæt batterier. Den enkelte skipper kan frit vælge om
han ønsker at være ombord i båden, eller om det er bedre at blive på kajen. Hjælpere må ikke være
ombord i bådene under sejlads.
Reklameregel:
Der må ikke påsættes større reklamer på skrog og rig (herunder sejl) end der fysisk er plads til.
Indtagelse af øl, sodavand og kaffe er tilladt før, under og efter sejladserne.
VIGTIGT!! Husk at sejlnumrene skal være tydelige i både storsejl og fok. Det kan godt
være at det ser lidt fjollet ud med sådan nogle KÆMPE STORE tal i sejlet, men det er
altså vigtigt. Når først bølgerne går højt og ti både skal rundt om topmærket på samme tid,
er det så godt som umuligt at se hvem der er hvem.
Tilmelding:
Tilmelding senest torsdag den. 12 januar kl. 20:02.
send mail til hoffmann@2hoff.dk eller benhoffdk@msn.com og husk:
•

Skippers navn

•

Sejlnummer

•

Bådnavn

•

Frekvens.

