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Sejladsbestemmelser for Singlehand 2023 

Regler 

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

Sejlunions forskrifter. 

 

Handikapsystem 

Der anvendes DH’s GPH sømiletider fratrukket evt. spiler (herunder genakker). 

 

Særlige regler for singlehandsejladserne 

• Alle deltagende både skal være bemandet med én (1) person. 

• Det indskærpes, at der under sejladsen skal bæres rednings- eller svømmevest. 

• Der må ikke anvendes spiler (herunder asymmetrisk spiler/genakker). 

• Der må ikke bruges stage på forsejlet. 

• Der må (som ved alle DH-sejladser) anvendes selvstyrer under sejladsen. 

 

Starttidspunkter 

1. start kl. 18:30 på mandagene 8. maj (start), 22. maj og 5. juni og efter sommerferien 14. august, 28. 

august og 11. september (afslutning). 2. og 3. start følger henholdsvis 5 og 10 minutter efter. 

 

Det vil være GPS tiden, som er gældende ved alle starter. 

 

Signalering 

Alle signaler afgives fra Båken (dommertårnet). Bemærk dog, at signal for aflysning af sejlads gives 

fra klubhuset. 

 

Er flag Q (gult flag) sat på stage fra Båken, skal der sejles på afkortet bane. 

 

Rødt (bagbord bane) eller grønt (styrbord bane) omsejlingsflag på stage indikerer, hvilken vej der skal 

sejles rundt. Se baneskitser.  

 

Afkortning af banen kan finde sted under sejladsen ved at der afgives 2 lange trut fra Båken samtidig 

med at flag Q (gult flag) sættes på stage fra Båken.  

Ved bagbord bane: Når de forreste både nærmer sig mærke A – i så tilfælde rundes mærke A og der 

sejles til mærke B (som holdes om styrbord) hvorefter der sejles i Mål. 

Ved styrbord bane: Når de forreste både nærmer sig mærke B – i så tilfælde rundes mærke B hvoref-

ter der sejles i Mål. 

 

Forlængelse af banen kan finde sted under sejladsen ved at der afgives 2 lange trut fra Båken samti-

dig med at flag Q (gult flag) sat på stage fra Båken nedtages. 

Ved bagbord bane: Når de forreste både runder mærke A – hvorefter sejladsen fortsætter som ved 

normal bane. 

Ved styrbord bane: Når de forreste både runder mærke B – hvorefter sejladsen fortsætter som ved 

normal bane. 

 

Aflysning af sejlads 

Hvis sejladsledelsen skønner, at middelvind er over frisk (8-10 m/s) eller stille (0-1 m/s), eller at vind-

stød eller vejrudsigt vil give få deltagere, kan sejladsen aflyses. Dette tilkendegives ved at der på en 

A3-tavle i klubhusets sejlerstue vindue anføres at sejladsen er aflyst samt der afgives 3 lydsignaler 

senest kl. 18:00. 
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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) 

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) 

 

Normal bane (længde 5,9 sm) 

Ved grønt omsejlingsflag:   Start-B-A-G-B-A-G-B-M (mærke B holdes om bagbord første gang) 

Ved rødt omsejlingsflag:   Start-B-G-A-B-G-A-B-M (mærke B holdes om styrbord sidste gang) 

 

Afkortet bane (længde 3,5 sm) 

Ved grønt omsejlingsflag:   Start-B-A-G-B-M (mærke B holdes om bagbord første gang) 

Ved rødt omsejlingsflag:   Start-B-G-A-B-M (mærke B holdes om styrbord sidste gang) 

 

Start 

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, bør ikke sejle i startzonen (se skitsen med start- og målområde). 

 

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) 

 

Ved alle starter vil startreglen ”I-flagsregel” (RRS 30.1) være i kraft. Det betyder, at både, der i det sid-

ste minut før starten er på banesiden af startlinjen, skal vende tilbage over dennes forlængelse og 

starte. 

 

Målgang 

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

kurven nær mållinjen. 

 

Tidsbegrænsning 

For både afkortet og normal bane gælder, at der er en tidsbegrænsning på 2 timer, regnet fra den en-

kelte båds startsignal. 

 

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. 

 

mailto:kapsejlads@egaasejlklub.dk
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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. 

 

Resultatformidling 

Vi samles i klubhuset efter sejladserne hvor der kan købes øl, vand og håndmadder. 

 

Resultater fra aftenens sejlads vil foreligge i klubhuset ca. ½ time efter at sidste båd er taget i mål.  

 

Årets resultat er samlet resultat minus 1 fratrækker, såfremt der er afholdt mere end 4 sejladser. 

Resultater vil endvidere kunne ses på klubbens hjemmeside egaasejlklub.dk senere på aftenen. 

 

Afslutningsarrangement 

Efter sidste sejlads den 11. september samles vi traditionen tro til sild, snaps og ostemadder og for at 

hylde og hygge i klubhuset. Dette arrangement er inkluderet i startgebyret. 

 

Start- og målområde 

 
 

https://www.egaasejlklub.dk/singlehand/

