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Tillæg til sejladsbestemmelser for BÅKEBANEN 2020 

Dette er et tillæg til ’Sejladsbestemmelser for Båkebanen 2020’ dateret 06.06.2020. 

 

 

1. Tillæg til sejladsbestemmelser 21.08.2020 

Dette tillæg til sejladsbestemmelserne erstatter tillægget dateret 09.08.2020. 

 

Til afsnit ’Starttidspunkter’ tilføjes følgende 

Ved sejladsen 11. august deltager kun start 1 og start 2 (jf. deltagerlisten) med disse starttidspunkter: 

• Kl. 18:30: Start 1 (Båkebane, mindre både med spiler) 

• Kl. 18:35: Start 2 (Båkebane, større både med spiler) 

 

Ved sejladsen 18. august deltager kun start 3 og start 5 (jf. deltagerlisten) med disse starttidspunkter: 

• Kl. 18:30: Start 3 (Båkebane, både uden spiler) 

• Kl. 18:35: Start 4 (Easy Sejlads) (til orientering) 

• Kl. 18:40: Start 5 (Båkebane, flerskrogsbåde) 

 

Ved de øvrige sejladser deltager alle deltagere med disse starttidspunkter: 

• Kl. 18:30: Start 1 (Båkebane, mindre både med spiler) 

• Kl. 18:35: Start 2 (Båkebane, større både med spiler) 

• Kl. 18:40: Start 3 (Båkebane, både uden spiler) 

• Kl. 18:45: Start 4 (Easy Sejlads) (til orientering) 

• Kl. 18:50: Start 5 (Båkebane, flerskrogsbåde) 

 

 

Nyt afsnit ’Besætningsstørrelse’ tilføjes med følgende indhold 

For hvert løb er der en begrænsning på, hvor mange besætningsmedlemmer (inkl. skipperen), der må 

være om bord. 

 

Det maksimalt tilladte antal besætningsmedlemmer (inkl. skipper) fremgår af kolonnen ’Max besæt-

ning’ i deltagerlisten. 

 

Fra og med sejladsen 25. august gælder: En båd må sejle med ét (1) besætningsmedlem mere end 

det maksimale antal, hvis det aftales med en anden båd i starten, at den anden båd sejler med et an-

tal besætningsmedlemmer, som er mindre end det maksimale antal. 

 

 

Afsnit ’Præmieuddeling’ erstattes af følgende 

For sejladserne 11. og 18. august uddeles der præmie for hver 3. båd, der tages i mål i hvert løb. 

Præmieoverrækkelsen foregår i klubhuset eller på terrassen kl. 21:00 eller snarest derefter. Kun én 

person fra hver båd må være til stede ved præmieoverrækkelsen. 

 

Ved de øvrige sejladser uddeles der ikke præmier. 

 

 

Til afsnit ’Klubmesterskab’ tilføjes følgende 

Hvis der kun er gennemført 4 eller 5 sejladser, kan kun den dårligste sejlads fratrækkes. Hvis der kun 

gennemføres 3 eller færre sejladser, kan ingen sejladser fratrækkes. 
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2. Tillæg til sejladsbestemmelser 09.08.2020 

Til afsnit ’Starttidspunkter’ tilføjes følgende 

Ved sejladsen 11. august deltager kun start 1 og start 2 (jf. deltagerlisten) med disse starttidspunkter: 

• Kl. 18:30: Start 1 (Båkebane, mindre både med spiler) 

• Kl. 18:35: Start 2 (Båkebane, større både med spiler) 

 

Ved sejladsen 18. august deltager kun start 3 og start 5 (jf. deltagerlisten) med disse starttidspunkter: 

• Kl. 18:30: Start 3 (Båkebane, både uden spiler) 

• Kl. 18:35: Start 4 (Easy Sejlads) (til orientering) 

• Kl. 18:40: Start 5 (Båkebane, flerskrogsbåde) 

 

Ved de øvrige sejladser deltager alle deltagere med disse starttidspunkter: 

• Kl. 18:30: Start 1 (Båkebane, mindre både med spiler) 

• Kl. 18:35: Start 2 (Båkebane, større både med spiler) 

• Kl. 18:40: Start 3 (Båkebane, både uden spiler) 

• Kl. 18:45: Start 4 (Easy Sejlads) (til orientering) 

• Kl. 18:50: Start 5 (Båkebane, flerskrogsbåde) 

 

 

Nyt afsnit ’Besætningsstørrelse’ tilføjes med følgende indhold 

For hvert løb er der en begrænsning på, hvor mange besætningsmedlemmer (inkl. skipperen), der må 

være om bord. 

 

Den maksimalt tilladte antal besætningsmedlemmer (inkl. skipper) fremgår af kolonnen ’Max besæt-

ning’ i deltagerlisten. 

 

 

Afsnit ’Præmieuddeling’ erstattes af følgende 

For hver sejlads uddeles der præmie for hver 3. båd, der tages i mål i hvert løb. 

 

Præmieoverrækkelsen foregår i klubhuset eller på terrassen kl. 21:00 (8. og 15. september kl. 20:30) 

eller snarest derefter. Kun én person fra hver båd må være til stede ved præmieoverrækkelsen. 

 

 

Til afsnit ’Klubmesterskab’ tilføjes følgende 

Hvis der kun er gennemført 4 eller 5 sejladser, kan kun den dårligste sejlads fratrækkes. Hvis der kun 

gennemføres 3 eller færre sejladser, kan ingen sejladser fratrækkes. 

 


