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September 2020 
 

Sejladsbestemmelser for DJS Cup 2020 
 
DJS Cup gennemføres efter DS & ISAF´s kapsejladsregler, DH2016-20 samt Virksund Sejlklubs lokale 
retningslinjer nedenfor. 
 
1. Baner 
Startlinjen er i Virksund yderhavn, mellem nordlige ydre molefyr og den røde bøje ved Odden.                
Startlinjens længde er fast. Startlinjen skal passeres fra Syd. 

Der sejles på en af følgende fem baner (aktuel bane, vælges umiddelbart inden skippermøde afhængigt af 
vindstyrke og retning. Banekort udleveres på skippermøde kl. 09.00). 
Bane 1 – Længde 24,4 sm 
Bane 2 – Længde 23,3 sm 
Bane 3 – Længde 21,7 sm 
Bane 4 – Længde 16,3 sm 
Bane 5 – Længde 9,9 sm 

For alle baner gælder, at alle øvrige sømærker/farvandsbøjer der ikke skal rundes, skal passeres på            
søsiden. 
Omsejlingsretningen kan være med eller mod uret, denne angives på skippermødet 
 
2. Start 
Der sejles ”harestart / respitstart”, 1. start kl. 10.00. 
Der sejles 3 løb: 1 Løb. Uden spiler. 
  2 Løb. Med spiler. 
  3 Løb. Cruiserløb. 
Inddeling i de enkelte løb fremgår af løbspapirerne, der udleveres til skippermøde. 
3. Resultater 
Resultatet vil blive oplæst i Virksund Sejlklubs klubhus efter sejladsen og vil blive offentliggjort på Virksund 
sejlklubs hjemmeside, samt på klubbens Facebook side. 
4. Startprocedure for start 
Indtil start skal både befinde sig bag startlinjen, der ikke på noget tidspunkt må overskrides. Senere star-
tende både må ikke genere eller komme i vejen for tidligere startende både omkring starten.  
Varselssignal: Et hornsignal fem minutter før 1. start (09.55) 
Klarsignal: Et hornsignal fire minutter før 1. start. 
Et-minut-signal: Dannebrog hæves et minut før 1. start. 
Startsignal: Et hornsignal og dannebrog sænkes. 
”Tyvstarter” en båd – tillægges båden en tidsstraf på 15 min. uden høring. 
5. Aflysning 
Hvis sejladsen aflyses vil dette blive signaleret med tre lange hornsignaler. 
Sejladsen vil blive aflyst ved vindstyrker over 12 m/s i gennemsnit målt over 10 minutter, og i op til 
45 minutter før første start samt ved helt manglende vind. 
Det er suverænt kapsejladsudvalgets beslutning at aflyse en sejlads. 
6. Tidsbegrænsning 
Tidsbegrænsningen for at fuldføre en sejlads er kl. 18.00 – Afbrydes sejladsen p.g.a. 
tidsbegrænsning, signaleres dette med tre lange hornsignaler. 
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7. Afkortelse 
Hvis banen afkortes grundet manglende vind, vil dette blive signaleret med hejst dannebrogsflag fra bil på 
land, ved passage af de 2 gule flagbøjer nord for startlinjen.                                                                                                
Deltagernes sejltid registreres ved passage af mållinje og danner baggrund for beregning af præmietid. 
8. Udsættelse 
Udsættelse signaleres med to lange hornsignaler lige efter hinanden. 
9. Protest 
Protester afgives skriftligt til måltagningsgruppen på protestskema, senest 30 minutter efter sidste båd er i 
mål.  
Ved forseelser på banen SKAL den protesterende båd praje ”Protest” og tydeligt vise et rødt flag ved første 
rimelige lejlighed for de to ting jf. regel 61.1(a). 
Ved brud på en regel i del 2 kan en båd påtage sig en straf ved straks at sejle klar af andre både og 
foretage en to runders straf jf. regel 44. 
Protestrummet befinder sig i Virksund Sejlklubs klubhus. 
10. Protestkomite 
Når der foreligger en protest, udpeger kapsejladsudvalget en protestkomite bestående af tre 
medlemmer. 
Alle deltagere i sejladsen har pligt til at påtage sig hvervet som medlem af protestkomiteen. 
Protestkomiteens afgørelser kan appelleres til Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg. 
11. DH målerbrev 
Det er den enkelte sejlbåds DH målerbrev med max. sejlareal, der er gældende under DJS Cup. Dog accep-
teres, at både der er målt ind med spiler, deltager i løbet uden spiler, og at GPH målet er korrigeret for den 
manglende spiler. Dette skal være meddelt ved tilmeldingen. 
Der må under kapsejladsen kun være de sejl på båden, som den er tilmeldt med. 
12. Sikkerhed 
Alle besætningsmedlemmer skal bære rednings- eller svømmevest under sejladsen. 
13. Mærkeberøring 
Hvis en båd overtræder regel 31, kan den rette fejlen ved, jf. regel 31, hurtigst muligt at sejle klar af de  
øvrige deltagere, og foretage en én rundes straf. 
14. Mållinje 
Mållinjen er i Virksund yderhavn, mellem nordlige yder molefyr og den røde bøje ved Odden. 
Mållinjens længde er fast. Mållinjen skal krydses fra nord.  
15. Vinder af hvert løb og samlet vinder 
Der kåres en vinder af hvert løb. 
Samlet vinder er den DH båd, som kommer først i mål, med mindre banen afkortes og der korrigeres for 
dette 
Præmier for hver 3. startende båd. 
 
16. Kontaktperson 
 
Jørgen Christiansen.  Mail: hindbaervej7@live.dk 
  Tlf.:   42291649 
 
Kapsejladsudvalget Virksund Sejlklub 
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