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Sejladsbestemmelser for Båkebanen 2023 

Version Dato Ændringer 

1 02.04.2023 Første version 

 

Sejladserne sejles efter World Sailings Kapsejladsregler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk 

Sejlunions forskrifter. 

 

Handikapsystem 

For kølbåde anvendes DH’s GPH sømiletider. For flerskrogsbåde anvendes Texel-mål. Alle både skal 

have gyldig kapsejladslicens fra Dansk Sejlunion. 

 

Skippermøde 

Før sejladsen 2. maj afholdes skippermøde i klubhuset kl. 17:00. Her vil bl.a. Båkebanens baner blive 

forklaret, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål om sejladsbestemmelserne. 

 

Signalering 

Signaler i form af lyd, flag og taltavle afgives fra Båken (dommertårnet). 

 

Aflysning 

Hvis sejladsen aflyses, vises et minustegn på en taltavle på Båken, og der afgives 3 lange trut senest 

kl. 18:10. 

 

Starttidspunkter 

Tune-up sejlads:    Tirsdag (alle starter!) 25. april    kl. 18:30 

 

Forårssæson (8 sejladser): 1. start hver tirsdag 2. maj - 20. juni   kl. 18:30 

Efterårssæson (6 sejladser): 1. start hver tirsdag 8. august - 12. september kl. 18:30 

Øvrige starter følger med hver 5 minutters mellemrum, se deltagerlisten. 

 

Gule Ærter sejlads:   Tirsdag (alle starter!) 19. september   kl. 18:30 

 

GPS-tid benyttes. 

 

Udsættelse 

Udsættelse kan senest kl. 18:29 signaleres med 5 lange trut og nedtagning af taltavle med banevalg. 

Genoptagelse: 5 lange trut og taltavle opsættes ca. kl. 18:45. Derefter gennemføres normal procedure 

med første trut kl. 18:55, 1. start kl. 19:00, 2. start kl. 19:05, 3. start kl. 19:10 og 5. start kl. 19:20. 

 

Kapsejladsområde 

Kapsejladsområdet fremgår af baneskitserne. 

 

Banevalg 

Signalering af banevalg foretages med taltavle placeret på Båken. Det tal/tegn der vises, fortæller hvil-

ken bane, der skal sejles (se herunder). De enkelte baner fremgår af baneskitserne. 

 

 
 
Bane 1     Bane 2         Bane 3         Bane 4        Bane 5         Bane 6         Bane 7    Kort bane 1   Kort bane 2   Kort bane 3   Kort bane 4 
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Banetillæg B-G-A: 

Intet signalflag: 2. start og 5. start sejler banetillæg før den annoncerede bane. 

Grønt flag:   1. start, 2. start og 5. start sejler banetillæg før den annoncerede bane. 

Rødt flag:   Ingen starter sejler banetillæg. 

 

Banemærkerne 

A) Udlagt mærke - orange ballon - ved Båken ca. (56°12’40N - 10°17’72Ø) 

B) Udlagt mærke - orange ballon - 0,5 sm. syd for startlinjen ca. (56°11’92N - 10°17’71Ø) 

C) Grøn lysbøje - Fl.G.3s ca. (56°10’50N - 10°18’24Ø) 

D) Udlagt mærke - orange ballon - SV for Skødshoved ca. (56°11’22N - 10°20’14Ø) 

E) Udlagt mærke - orange ballon - V for Skødshoved ca. (56°11’90N - 10°20’40Ø) 

F) Gul stage med X-top NV for Skødshoved ca. (56°12’44N - 10°19’93Ø) 

G) Gul stage med X-top V for Skødshoved ca. (56°11’90N - 10°19’28Ø) 

M) Udlagt mærke - orange/rød ballon - ved Båken ca. (56°12’45N - 10°17’56Ø) 

 

Hvis et mærke er bortkommet, sejles der efter positionen. 

  

Starten 

Startlinjen er mellem mærket A og det forreste ben på Båken. Startlinjens begrænsning mod land er 

mærke M. Mærke M kan ikke forventes at ligge på startlinjen. 

 

Både, hvis varselssignal ikke er givet, må ikke sejle i startzonen (se skitsen med start- og målområde). 

Adgang til startzonen, må ikke ske over startlinjen fra 5 minutter før første start. 

 

Startsekvens for alle starter: 

5 minutter før start: Varselssignal 1 trut 

4 minutter før start: Klarsignal 1 trut 

1 minut før start: Et-minut-signal 1 trut 

Start: Startsignal 1 trut (tillige varselssignal for efterfølgende start) 

 

Mållinje 

Mållinjen er mellem mærke M og forreste ben på Båken. En lille rød kugle er udlagt på 2 m dybdekur-

ven nær mållinjen. 

 

Ved målgang skal en båd vise det udleverede nummerskilt med deltagernummer i god tid inden mål-

gangen og til efter målgang, så dommeren i Båken kan aflæse skiltet. 

 

Tidsbegrænsning 

Uanset banelængde er der en tidsbegrænsning på 2½ time regnet fra den enkelte båds startsignal. 

Sejladsen afsluttes med 1 langt trut efter sidste båd i mål eller ved tidsbegrænsning. Ved de to sidste 

sejladser 5. og 12. september er tidsbegrænsningen dog 2 timer. 

 

Start- og løbsopdeling 

Sammensætning af starter og løb fremgår af deltagerlisten. Ændringer af måltal kan ske efter aftale 

med Kapsejladsudvalget. Et ændret måltal vil normalt ikke medføre løbsændring. Tilføjelse eller fra-

valg af spiler (symmetrisk eller asymmetrisk) medfører dog start- og løbsændring. Ved startændring 

udgår man af klubmesterskabet. 
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Besætningsstørrelse 

Besætningsstørrelsen er valgfri. 

 

Det forbudte område ved Koraldybet 

Det forbudte område skal respekteres, men der må godt sejles ind til den østlige begrænsning som 

forløber gennem de 3 grønne lysbøjer. Af praktiske grunde vil vi regne den SV-lige begrænsning af 

det forbudte område som værende den rette linje fra bøjen Fl. G 3s gennem Fl. (3) R 10s til den gule 

stage med krydstop 0,4 sm SØ for Marinaen (se baneskitser). Både, der besejler det forbudte område, 

må forvente diskvalifikation. 

 

Protester 

Protester skal indgives på DS' officielle protestskema senest 3 timer efter sejladsens afslutning og af-

leveres til et medlem af Kapsejladsudvalget eller sendes til kapsejlads@egaasejlklub.dk. Behandling 

af protesten vil finde sted i Egå Sejlklubs klubhus tidligst den følgende mandag kl. 19:00. Protestske-

maer udleveres af et medlem af Kapsejladsudvalget, eller det kan hentes på DS’ hjemmeside: 

dansksejlunion.dk 

 

Ansvarsfraskrivning 

Deltagerne deltager i sejladserne fuldstændig på deres egen risiko. Egå Sejlklub påtager sig ikke no-

get ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller 

efter stævnet. 

 

Præmieuddeling 

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

sen foregår i klubhuset efter beregning af resultatet. 

 

Tune-up sejlads 

Tirsdag den 25. april er der Tune-up sejlads, hvor alle både starter kl.18:30 (Easy Sejlads start kl. 

18:35). Banevalg signaleres som sædvanligt med taltavle placeret på Båken. Der er ikke måltagning 

og resultatberegning. Sejladsen indgår ikke i klubmesterskabet. 

 

Gule Ærter sejlads og afslutningsarrangement 

Tirsdag den 19. september er der ”Gule Ærter” sejlads, hvor alle både starter kl.18:30 (Easy Sejlads 

start kl. 18:35). Banevalg signaleres som sædvanligt med taltavle placeret på Båken, der vil være tale 

om en kort bane. Tidsbegrænsningen er 1½ time. Sejladsen indgår ikke i klubmesterskabet. 

 

Efter sejladsen er der afslutningsarrangement i klubhuset med spisning og præmieuddeling mv. 

 

Klubmesterskab 

Ved præmieuddelingen i forbindelse med Gule Ærter afslutningsarrangementet udnævnes klubmestre 

for hver start. 

 

Det er kun både, der er tilmeldt fra sæsonstart, og hvis skipper er seniormedlem af Egå Sejlklub, der 

kan deltage i kampen om klubmesterskabet. 

 

De 2 dårligste af sejlads 1-7 og de 2 dårligste af sejlads 8-14 fratrækkes i den endelige beregning. 

Hvis der kun er gennemført 4 eller 5 sejladser af de 7 første eller de 7 sidste, er det dog kun den dår-

ligste sejlads, der kan fratrækkes. Hvis der kun er gennemført 3 eller færre sejladser af de 7 første el-

ler de 7 sidste, kan ingen sejladser fratrækkes. Lavpointsystem anvendes. 

 

mailto:kapsejlads@egaasejlklub.dk
https://dansksejlunion.dk/
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Køkken- og dommertjans giver samme point, som vinderen, i den start, som båden tilhører. Hvis en 

båd har køkken- eller dommertjans, og båden samtidigt deltager i aftenens sejlads, er det bådens re-

sultat, der tæller. 

 

Start- og målområde 

 
 

Bilag 

Deltagerliste (inkl. start- og løbsopdeling) og baneskitser kan hentes på ES’ hjemmeside: 

egaasejlklub.dk/baakebanen 

https://www.egaasejlklub.dk/baakebanen/

