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Sejladsbestemmelser for Doublehand 2023 

Version Dato Ændringer 

1 02.04.2023 Første version. 

 

Regler 

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

Sejlunions forskrifter. Både i løb 1 (Easy-løb) sejler dog i stedet efter de internationale Søvejsregler og 

skal føre yachtflag under sejladsen. 

 

Alle deltagende både skal være bemandet med to (2) personer. 

 

Både med DH-målebrev må kun sejle med spiler/genakker, hvis dette er angivet ved tilmeldingen. 

 

Både i løb 1 (Easy-løb) må ikke sejle med spiler/genakker. 

 

Handikapsystem 

Der anvendes DH’s GPH sømiletider. 

 

Signalering 

Banevalg signaleres fra Båken (dommertårnet). 

 

Starttidspunkter 

Første båd starter kl. 18:30 på onsdagene 17. maj, 31. maj, 14. juni, 9. august, 23. august og 6. sep-

tember. 

 

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) 

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) 

 

Baner 

Der kan benyttes 3 forskellige baner. Banerne benyttes også på Egå Sejlklubs Båkebane, og de num-

mereres som på Båkebanen (bb/sb betegner mærkerunding med mærket til bagbord/styrbord): 

Bane 2: Start – C (bb) – G (sb) – D (sb) – Mål 

Bane 5: Start – C (bb) – F (bb) – G (sb) – B (sb) – Mål 

Bane 6: Start – B (bb) – G (bb) – F (sb) – C (sb) – Mål 

 

Alle 3 baner har en længde på 6,2 sm. 
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Banevalg og baneskitser 

Banevalget signaleres fra Båken med en taltavle: 

 

Bane Taltavle 

Bane 2 
 

Bane 5 
 

Bane 6 Ingen taltavle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Startlinjen er mellem mærke A og mærke M. Startlinjen passeres fra nord mod syd. 

 

Der anvendes respitstart, hvor langsomste båd ifølge GPH starter først. Individuelle starttidspunkter 

fremgår af deltagerlisten. Det er den enkelte båds ansvar, at der ikke startes før dette starttidspunkt. 

Varselssignal og klarsignal for hver båd er henholdsvis 5 minutter og 4 minutter før bådens starttids-

punkt. 

 

Målgang 

Mållinjen er mellem mærke M og forreste ben på Båken. Mållinjen passeres fra syd mod nord. En lille 

rød kugle er udlagt på 2 m dybdekurven nær mållinjen. 

 

Første båd, der passerer mållinjen, har vundet aftenens sejlads. 
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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 baneskitse). 

 

Protester 

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

sendes til kapsejlads@egaasejlklub.dk. Behandling af protesten vil finde sted i Egå Sejlklubs klubhus 

tidligst den følgende mandag kl. 19:00. Deltagere i Easy-løbet kan ikke indgive protest. 

 

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. 

 

Start- og målområde 

 
 

Bilag 

Deltagerliste (inkl. løbsopdeling og individuelle starttidspunkter) kan hentes på ES’ hjemmeside: 

egaasejlklub.dk/doublehand 

mailto:kapsejlads@egaasejlklub.dk
https://www.egaasejlklub.dk/doublehand/

