Invitation til Jubisejlads
25. august 2019
Jubisejlads program

Fællesarrangement program

Kapsejladsen er åben for alle kølbåde, klubbåde,
flerskrogsbåde, ekstrem både og større jolle typer.
Der sejles efter en tilpasset 2 timer og 24 minutters
distancesejlads - inspireret af 24 timers sejladser.

14:00 er der fælles arrangement ved ”Sejlerhuset” med præmieoverrækkelse samt grill, vand,
øl og vin, hvor alle sejlere, bådejere, forældre,
bedsteforældre og venner af Sejlklubben er
velkommen.

09:00
10:00
12:24

Tilmelding til denne del af arrangementet er
ligeledes torsdag den 22. august kl. 18.00 på mail:
baunsgaard@pc.dk

Skippermøde ved Sejlerhuset
Start kapsejlads
Mål - se side 2 og 3.

Gratis tilmelding til ”Jubisejladsen” senest torsdag
den 22. august kl. 18.00, med opgivelse af bådnavn
og bådtype på mail: baunsgaard@pc.dk

Husk at få din nabo-båd med i ”Jubisejladsen”!

Udover ”Jubipokalen”, til vinderen, er der indlagt
præmier for længst overalt sejlet distance, flest
antal mærkerundinger, samt en fiduspræmie.

Sponsorer
Skovshoved Sejlklub, Nordbjærg’s, SIF Gruppen og
Skovshoved Yachtværft

På gensyn søndag den 25. august.

HUSK: Gratis tilmelding: baunsgaard@pc.dk

Skovshoved Sejlklub
Jubisejlads 2019
25. august kl. 10.00.
Årets jubisejlads vil blive afviklet som en 24-timers sejlads.
24-timer sejladserne startede i 1946 og har været afviklet 2 gange årligt siden.
Sejladsen går ud på at sejle størst mulig distance inden for 24 timer efter valgte mærker
i distancetabellen.
Vores jubisejlads afvikles som en 1/10 – altså 2,4 timer svarende til 2 timer og 24 min.

2,4 timers sejlads
Skippermøde kl. 09.00 ved Sejlerhuset
Starten går kl. 10.00 og sejladsen slutter kl.12.24
Hvis man kommer i mål senere end kl. 12.24, medfører det en straf i form af en
reduktion af udsejlet distance, 1 SM pr. påbegyndt minut.
Mærker som indgår i sejladsen, er angivet i distancetabellen.
Deltagerne kan frit kombinere rækkefølgen af mærker, dog må hvert mærke ikke
rundes mere end 2 gange, ligesom distancen mellem 2 mærker kun må medregnes 2
gange.
For at et mærke er rundet korrekt, kræves det, at punktet kommer til at ligge i den
mindste vinkel mellem kurserne til og fra mærket.
Startlinjen og er den samme som mållinjen mellem mærke 1 og sydenden af Bananen.
Startlinjen skal passeres mod øst og mållinjen skal passeres mod vest.
Logbogsbladet skal udfyldes.
Præmier:
1.
2.
3.
4.

Hovedpræmie længste distance, efter korrigeret distance.
Længste distance overalt.
Flest antal mærkerundinger.
Fidus præmie.

Øvrige bestemmelser:
1. Sejladsen sker på deltagernes egen risiko. Skipperen er alene ansvarlig for
sejladsen gennemførelse.
2. Skipperen er ansvarlig for, at båden er fuldt sødygtig og udrustet til sejladsen.
3. Der sejles efter de internationale søvejsregler.
4. Sejladsen sejles efter lys-tal.

Distancetabel SKS Jubisejlads
Position.
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