Ranglistestævne 3. for Europajolle
Frederiksværk Sejlklub
8.-9. maj 2021
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REGLER
Stævnet sejles efter SEJLADSBESTEMMELSER Europe Class Denmark med medsendte tillæg for stævnet.
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DELTAGELSE OG TILMELDING
Stævnet er åbent for Europajoller med gyldigt klassebevis.
Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved - senest 30. april 2021 - at sende en e-mail
til ninafabrin@hotmail.com med følgende oplysninger:
A. Sejlers fulde navn
B. Sejlnummer
C. Sejlklub
D. Telefonnummer
- og indbetale indskuddet på bank-konto: reg.nr: 6301 kontonummer: 0001604244 eller Mobile pay 5-cifret
nummer 44663. Overførslen skal være mærket med teksten ”E-jolle” efterfulgt af sejlnummer (f.eks. ”E-jolle
DEN 1234”).
Bemærk, at tilmelding først er gyldig når betalingen er modtaget via en af ovenfor anførte betalingsmetoder.
Senere tilmeldinger – efter 30. april 2021 - accepteres mod et tillæg til indskuddet på kr. 100,00.
Deltagerlister vil blive offentligtgjort på Frederiksværk Sejlklubs hjemmeside
https://www.frv-sejl.dk/e-jolle-staevne-2021-8-9-maj/
.
INDSKUD OG FORPLEJNING
Indskuddet udgør kr. 400,00.
Efter sejladserne både lørdag og søndag er der lidt let forplejning til sejlerne, der er inkluderet i indskuddet.
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TIDSPLAN
Registrering:
Kan ske i bureauet fredag den 7. maj 2021 mellem kl. 17.00 og kl. 20.00 og lørdag den 8. maj mellem kl. 0800
og kl. 10.00. Bureauet er placeret i Frederiksværk Sejlklubs gule klublokale. Frederiksværk Sejlklubs lokaler
ligger på venstre hånd, lige efter man er kommet over broen på Havnelinien i retning ud mod havnen.
Skippermøde:
Afholdes kl. 09.30 på terassen ved klubhuset.
Sejladsplan
Dato
Første varselsignal.
Antal planlagte sejladser.
Lørdag den 8. maj 2021
10.55
5
Søndag den 9. maj 2021
09.55
5
Varselssignalet for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet snarrest muligt efter afslutningen af
den forrige sejlads.
På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00

MÅLING OG KONTROL
Gyldigt målebrev eller klassebevis skal dokumenteres ved registrering.
Såfremt en deltager ikke kan dokumentere et gyldigt klassebevis/forsikring, vil deltageren blive udelukket for
at kunne deltage i dette stævne.
Kontrol vil ske i overensstemmelse med klassereglerne.

SEJLADSBESTEMMELSER (NOR)
Sejladsbestemmelserne være tilgængelige via stævnets officielle opslagstavle ved klublokalet den 8/9 maj
2021, samt på Frederiksværks Sejlklubs web-site https://www.frv-sejl.dk/e-jolle-staevne-2021-8-9-maj/
senest den 5. maj 2021
Sejladsbestemmelserne vil ikke blive udleveret ved registreringen.
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STED
Stævnet gennemføres fra Frederiksværk Sejlklub, Havnelinien 25, 3300 Frederiksværk.
Banen udlægges på bredningen sydvest for Frederiksværk havn.
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SIKKERHED
Fra en båd forlader land og indtil den returnerer til land, skal alle deltager være iført personligt
opdriftsmiddel, undtaget deraf, når der kortvarigt skiftes eller rettes på personligt beklædning. Våddragt og
tørdragt anses ikke som personligt opdriftsmiddel.
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LEDSAGEBÅDE
Private ledsagebåde som kan isættes ved slæbested (for eksempel RIB’s) kan medbringes og ligge i havnen i
stævneperioden uden betaling – under betingelse af at ledsagebåden stilles til rådighed som en del af
stævnets sikkerhedsberedskab. Tilmelding af sådanne både skal ske til stævneleder på E-mail
ninafabrin@hotmail.com med oplysning om bådtype, bådnavn og navn+mobiltelefonnummer på
fører/skipper.
Øvrige ledsagebåde kan ligge i havnen efter aftale med Frederiksværk Havn – se www.frv-havn.dk/ for
kontaktinformation. Havnepenge afregnes direkte med Frederiksværk Havn.
Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på mindst 50 meter til nærmeste kapsejlende
båd, med mindre der er tale om assistance i forbindelse med nødsituationer. Sejladsbestemmelserne kan
indeholde yderligere instruktion for ledsagebåde.
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RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle
både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.
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PRÆMIER
Der overrækkes præmier til mindst hver femte startende båd. Præmierne vil blive fordelt i en pige og en
drenge gruppe.

13

ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald,
der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
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FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Såfremt en deltager ikke
kan dokumentere et gyldigt forsikringsbevis, vil deltageren blive udelukket for at kunne deltage i dette
stævne.
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Overnatning
Der er mulighed for camping på havnen efter aftale med Frederiksværk Havn – se www.frv-havn.dk/ for
kontaktinformation. Betaling for camping afregnes direkte med Frederiksværk Havn.
Øvrige lokale overnatningsmuligheder er:
•

Camping og vandrerhjem: http://www.camping.dk/1camping/script/80cpz.asp?plnr=23300

•

Hotel: http://hotelfrederiksvaerk.dk/

YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås ved henvendelse til stævnelederen eller ved at besøge hjemmesiden
https://www.frv-sejl.dk/e-jolle-staevne-2021-8-9-maj/
.
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Organiserende myndighed er:
Frederiksværk Sejlklub
Havnelinien 25
3300 Frederiksværk
Kapsejladskomite:
Stævneleder: Nina Bergmann, Frederiksværk Sejlklub, telefon nr 20 41 41 64
Baneleder: Peter Salskov-Iversen, Yachtklubben Furesøen
Protest komite:
Formand: Bjørn Stephensen, Jægerspris Sejlklub

