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THISTED SEJLKLUB 
MORS CUP 
15. juni 2019. 

 
Sejladsbestemmelser. 

 
 

Bemærk pkt. 10.2 – alle sømærker skal respekteres. 
 
 
 

1 REGLER 
 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne 2017-2020 (RRS) definerede regler. 

Deltagerne skal have gyldigt målerbrev, ellers sejles der i familieklassen. 
Familiesejladsdeltagere kapsejler ikke og der uddeles ingen vinderpræmier. Der sejles efter søvejsreglerne. 

1.1 Fra solnedgang til solopgang sejles der efter de internationale søvejsregler. Udeladelse af reglementeret lanterneføring 
medfører DSQ. (Nødlanterner bruges kun til at sejle til nærmeste nødhavn. Der må ikke kapsejles med nødlanterner). 
 
 

2 DELTAGERE 
2.1 Deltagerne skal opfylde deltagerkriterierne i stævnets indbydelse. 
 
3 MEDDELELSER TIL DELTAGERNE 
 Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er i vinduet ved siden af døren til Thisted 

Sejlklubs klubhus. 
  
4 ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE 
 Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 07.30 på den dag, hvor den 

vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 20.00 dagen før, den vil træde i 
kraft. 

  
5 SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND 
5.1 Hvis der bliver givet signaler fra land, vil disse blive hejst på signalmasten foran klubhuset. 
5.2 Når Svarstanderen vises i land, erstattes ”1 minut” med ”ikke mindre end 60 minutter” i Kapsejladssignalets Svarstander. 
  
6 TIDSPLAN 
6.1 Dato Antal planlagte starter Dagens første varsels signal 
               Lørdag d. 15. juni 2019 Familiesejlads  1.  start 

       2.  start 
                       3.  start 
                       4.  start 

08.55 
09.25 
09.55 
10.25 

  
  
7 KLASSSEFLAG 
 1. start- Familiesejlads  = talstander 1  --  2 .  start. = talstander  2   -- 3. start.  = talstander 3 --  4.  start.  =  talstander  4 
  
8 KAPSEJLADSOMRÅDE 
 Kapsejladsområdet er fra syd for Vilsund broen, rundt om Mors til og med Thisted bredning.   
  
9 BANEN 
9.1 Der startes syd for Vilsund ved Vilsund Skibsværft, herfra sejles der mod Doverodde, videre mod Agerø, nord om Jegindø 

og ud i Sallingsund. 
Der fortsættes op gennem Sallingsund til broen, til Feggerøn, gennem Feggesund og ud i Thisted bredning og her efter til 
mål i Thisted Havn. 
 

  
10 MÆRKER 
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10.1 Start linie er mellem en mærkebåd/et udlagt mærke (orange/rød) og flag/mærke(orange/rød) på dommerbåden.  
 
10.2 

 
Alle sømærker, også fredningsmærker, skal respekteres. Afmærkninger af særlige områder skal ligeledes respekteres. 
Sømærker ved Sallingsundbroen skal som de eneste ikke respekteres, dvs man må gennemsejle broen gennem alle brofag. 

  
10.4 Mållinien er mellem molefyret på det østre molehoved ved Thisted havn og et flag umiddelbart uden for Thisted sejlklubs 

klubhus. 
 

 
 
 
11 

 
Starten 

11.1 Sejladser vil blive startet som beskrevet:  
 5 min. før start sættes en talstander (Talstander 1, Talstander 2 osv,) og skud/lyd afgives. 
 4 min. før start sættes signalflag ”P” og skud/lyd afgives. 
 1 min. før start nedhales signalflag ”P” og skud/lyd afgives. 
 Startsignal – talstander nedhales og skud/lyd afgives. 

11.2 Startlinien vil være mellem startliniemærkerne. 
11.3 Der kan ligge et officielt kontrolfartøj i startliniens forlængelse.   
11.4 En båd, som ikke er startet senest 10 min. efter sit startsignal vil blive noteret ”ikke startet”. Dette ændrer regel A5    . 
 
 
12 MÅL 
12.1 Mållinien er mellem molefyret på det østre molehoved ved Thisted havn og en flag umiddelbart uden for Thisted sejlklubs 

klubhus. 
 

 
12.2 
 
 

Der kan afgives lydsignal ved mål gang. 
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13.1 

STRAFSYSTEMER 
Ved for tidlig start, afgives der lydsignal og flag X sættes, de både der ikke går tilbage og starter korrekt tillægges 
15 minutter i straftid. 

13.2 Ikke respekteret sømærke, fredningsmærke o.l., jf. pkt. 10.2., vil blive noteret DSQ,  
  
14 TIDSBEGRÆNSNING 
14.1 Tidsbegrænsningen for at gennemføre sejladsen er 20 timer. 
 
  
15 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSER 
15.1 Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres dér igen. 
15.2 Protestfristen er 30 minutter efter sidste båd har fuldført.  Samme protestfrist gælder for protester fra kapsejladskomitéen 

og protestkomitéen, samt anmodninger om godtgørelser. 
15.3 Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive sat et opslag op på opslagstavlen for at informere deltagerne om 

høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i protestkomitérummet, som befinder sig i klubhuset. 
Starttidspunktet for høringerne er kl. 10.00 den 10. juni 2018. 

15.4 En båd kan ikke protestere på grundlag af påståede overtrædelser af SB 19, 23 og 24. Dette ændrer regel 60.1(a). Protester 
mod disse regelbrud er et anliggende for kapsejlads-komitéen eller protestkomitéen. 

15.5 På stævnets sidste dag skal anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten  
 (a) inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før 

eller 
 (b) ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, er blevet informeret om 

afgørelsen, hvis informationen om afgørelsen blev givet samme dag. 
 Dette ændrer regel 66. 
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16 SIKKERHED  
   En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen herom hurtigst muligt og om 

muligt sætte nationalflaget, og kontakte Thisted Sejlklub. Tlf. nr. 23 71 92 18 - Peter Ottosen 
  
17 UDSKIFTNING AF BESÆTNING ELLER UDSTYR 
17.1 Besætningen må ikke udskiftes efter startproceduren er indledt til de forskellige starter. 
17.2 Der må kun anvendes sejl, som er målt og godkendt.  I Familierace er det dog frit. 
  
18 MÅLEKONTROL 
 En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne og sejladsbestemmelserne. På 

vandet kan kapsejladskomitéen pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret. 
  
19 KAPSEJLADSKOMITÉENS BÅDE 
 Kapsejladskomitéens både vil føre Thisted Sejlklubs stander. 
  
20 PRÆMIER 
 Der er præmier for hver tredje startende båd. Der sejles om mange flotte præmier.  Præmieuddelingen finder sted ved 

festmiddagen lørdag aften. 
  
21 ANSVARSFRASKRIVNING 
 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at kapsejle.) Thisted Sejlklub 

påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller 
efter stævnet. 

  
22 FORSIKRING 
 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 2 mio. 

kr. pr. stævne eller tilsvarende værdi i anden valuta. 
  
23 NATIONALFLAGET 
 Nationalflaget må ikke føres under kapsejlads, men bør sættes, såfremt båden udgår. 
24.1 Familieklassen skal dog sejle med Nationalflag under hele sejladsen. 

 
 


