Musholm Cup 2022
Kapsejladsprogram

Formål ved RB Kapsejlads:
Herunder nogle vigtige formål for sejladserne alle bedes tænke ind i deres deltagelse ved kapsejlads i RB ☺
• Det skal være sjovt for alle at sejle kapsejlads i Reersø Bådeklub
• Der skal være mulighed for at alle kan opnå en god placering i et løb.
• Der skal være mulighed for at udøve sportslige gejst og fights
• Der lægges vægt på det sociale og samværet efter sejladserne.
Forudsætninger for at deltage:
•
•
•
•
•

Medlemskab af Reersø Bådeklub
Gyldig ansvarsforsikring på båden
Grundlæggende kendskab til alm. Søvejsregler.
Medvirke til socialt sammenhold og godt kammeratskab – mød op med positivt sind… ☺
Engagement i forbindelse med praktiske opgaver i klubhus, bøjer m.m.

Sejldage:
Der sejles hver onsdag i sommerhalvåret.
Første kapsejlads er onsdag d 27. april 2022 – Trimmeaften ingen point
Sidste sejlads er onsdag d. 28. september 2022.
Sejladserne gennemføres alle uger, så længe der er fremmødte deltagere og stemning for dette.

Kapsejladsbanen:
Kapsejladsbanen er skitseret på forsiden
Denne er kun en skitse til orienterende brug og kan derfor ikke anvendes til udtagning af positioner og lign. Der er
udlagt gule bøjer med tydelig nummerering til markering af positionerne.
Den yderste bøje i startlinjen indgår i kapsejladsbanen som mærke ”0” efter start. Bøjernes positioner i banen:
Mærke – 0:
N55o30’97 – E11o07’21
Mærke – 1:
Mærke – 2:
Mærke – 3:
Mærke – 4:

N55o29’90 – E11o09’20
N55o29’50 – E11o08’00
N55o29’50 – E11o06’60
N55o29’90 – E11o05’40

Alle bedes kontrollere de oplyste positioner og hvis der fejl i disse, bedes kapsejladsledelsen underrettes.
Start-/mållinje:
Start- og mållinje er mellem mærke nr. 0 som ligger i forlængelse af bolværket/bølgebryderen, således at det er let
at afgøre, hvornår man passerer stregen ved at flugte ind over det.
På linjen udlægges ligeledes et begrænsningsmærke mod land.
Start foregår altid med 0-mærket om bagbord
Målstregen passeres med 0-mærket om styrbord

Lille bøje

Mærke 0.

Skippermøde:
Der afholdes skippermøde ved klubhuset kl. 18.00, hvor bane vælges ud fra vind- og vejrforhold.
Valg af banesystemet gøres ud fra udleveret beskrivelse ”Valg af banesystem” og vindmåleren i klubhuset.
Der afholdes ikke kapsejlads over vindstyrke 12 m/s.
Bane tal stander:
Den valgte baneretning synliggøres ved opslag på klubhusets terrasse inden kl. 18:00 og kort efter
meddeles dagens bane på VHF L1
Opgaven kan ved fravær uddelegeres til andre sagkyndige personer…
Det er til en hver tid kapsejladsledelsen (eller dennes stedfortræder) der har den afgørende beslutning, ang.
banevalg, afkortning, evt. aflysning ved varsel om ikke sejlbare vejrforhold og lign.
Starttider:
Der sejles med respitten forud og der udleveres 2 starttidstabeller til alle deltagere ved sæsonstart, og disse
anvendes således:
Tabel 1:0-6 m/s.
Tabel 2:6-12 m/s.
Grundlag for regulering:
Starttiderne er udregnet ud fra et gennemsnit af de sejladser, som de enkelte både har gennemført, indenfor
de seneste 12 mdr. i hvert vindstyrkeområde.
Starttider reguleres efter behov igennem sæsonen.
Nye både tildeles en start tid af sejladsledelsen
Måltagning:
Ved målgang påhviler det den enkelte sejlbåd og dens besætning at notere tidspunktet for passage af
mållinjen iht. tid på GPS.
Ved tvivl om mållinje og målgang se venligst udleverede skitse.
Points/præmier:
Der optjenes point ved deltagelse i onsdagssejlads.
Man får point efter placering og antal startende både. Dvs. hvis der er 8 både til start giver 1. pladsen 8
point, 2. pladsen 7 osv. Hertil lægges 1 point for at starte og 1 for at gennemføre.
Ved manglende gennemførelse optjener man kun 1 point for at starte.
Point spares op, og hver gang man passerer et multiplum af 32 udløser det en flaske rødvin. Dvs.32, 64, 96,
128, osv. Ved sæsonens afslutning opgøres det samlede antal point
Den med flest point bliver samlet vinder af årets kapsejladser 2022.
Pris for deltagelse sæson 2022 kr. 0,00/ båd for medlemmer
Ikke medlemmer kr. 50,00 pr. båd pr. gang.

Sikkerhed ombord:
•

Under kapsejlads skal alle besætningsmedlemmerne på de deltagende både anvende redningsvest

•

Lanterneføring ved solnedgang følger normale søvejsregler.

•

VHF anvendes til kommunikation – kanal L1 (lystbådekanal).

After-sailing:
Der afholdes after-sailings-kom-sammen efter endt sejladser.
Reglen er at første båd over målstregen, sætter kaffen over og indleder borddækningen samtidig med lidt
varme og hygge… ☺
Brød, pålæg og kaffe leveres fra den lokale købmand.
Når aftenens arrangement forlades, sætter deltagerne selv sit brugte service i opvaskemaskinen og sidste
deltagere stiller stole og borde på plads, samt igangsætter opvaskemaskine og tømmer kaffemaskine for
brugte filterposer. Pris/deltager kr.: 20,00 pr. arrangement
Ved passende lejlighed suppleres kaffebordet med lidt godt fra grillen.... ☺

Aktivitetskalender 2022
Aktiviteter RB:

•

RB Sejlarrangement d. 2 5 . ju n i 2022
•

RB Musholm Cup Onsdagskapsejladser kl.18.00 klubhuset afholdes fra d. 2 7 / 4
2022

•

Midnatslusker fredag d. 17. juni 2022 evt. med grill kl. 19.00 og første start kl. 21.30.

•

RB Klubkapsejlads lørdag d. 10. september 2022 – Sejles efter officielle respittider.

Distancesejladser og andre events:
•

Palby Fyn cup – Bogense 20 -22. maj - 2022

•

Classic Fyn Rundt – Kerteminde 27. – 29. maj 2022

•

Agersø Rundt – Korsør Sejlklub lørdag d. XX. september 2022

•

Agersø Rundt By night – Korsør Sejlklub lørdag d. XX. september 2022
Kapsejladsudvalget ønsker alle en rigtig god sæson 2022

