Lillebælt Vest Stjerne Regatta

Indbydelse til Lillebælt Vest Stjerne Regatta
Det er med stor glæde, at Aabenraa Sejl Club i samarbejde med Dyvig Bådelaug og Kalvø Bådelaug, kan
indbyde til den første Lillebælt Vest Stjerne Regatta 2022. Både uden for de 3 klubber er også velkomne.
Efter Last Fight ved Dyvig stoppede i 2021 manglede vi en kapsejlads. Det blev sidste år til en simpel
distancesejlads ned om Snogebæk Huk og udvides med nedenstående tiltag i år.
Der vil være starter på hver af de tre ovenstående klubbers lokale startlinjer, på samme tid. Sejladsen
indledes med en runde i det lokale startområde, hvorefter der via Starbæk grund bøjen, sejles videre til de
næste klubbers lokalområder, inden Aabenraa Fjord afslutter sejladsen ved Laimun mållinjen i vest.
Lørdag d. 10. september, kl. 9:30.
Stjerne Regattaen tager udgangspunkt i tre forskellige startsteder og ender alle i Aabenraa til en fælles fest:
-

Aabenraa, ved John Lorenzen.
o Skippermøde i ACS klublokale kl. 8:25, Startskud: første start kl. 9:30
Dyvig, ved John Jørgensen.
o Skippermøde i Dyvig klublokale kl. 8:15, Startskud: første start kl. 9:30
Kalvø, ved Uffe Steffensen.
o Skippermøde i Kalvø klublokale kl. 8:35, Startskud: første start kl. 9:30

Der vil være to klasser: Tursejler og DH - der er plads til alle. Vi har en sejladsdistance på 28 sm, forventer
en sejltid på 4-7 timer. Efter lidt molehygge, mødes vi i restaurant Skuden i ASC kl. 19:00 til spisning,
præmieoverrækkelse, socialt samvær, røverhistorier.
Tilmeldingsgebyret: 200 kr.
Forplejning
En molebajer, når man kommer til havns.
Aftenforplejning som kun en ægte skipper vil have den. Frisk kød fra grill, sprøde
salater og naturligvis Skudens fritter til koster 199 kr. per person. Derudover vil det
være muligt at købe drikkevarer til en rimelige pris.
Overnatning
For deltagende både, er det gratis at overnatte i ACS Havn lørdag til søndag.
Tilmelding: Seneste tilmelding d. 3. september 2022.
Da vi skal bestille kuverterne hos Skuden, vil vi gerne have tilmeldinger til forplejning så hurtigt som muligt.
Tilmelding kan ske til larspeter@faerge.dk eller john.lo@pc.dk med oplysning om
-

Skipper, bådens navn og model, klasse (Tur eller DH), Sejlnummer i storsejl, DH-certifikatnr.
Start fra Aabenraa, Kalvø eller Dyvig
Forplejning: Antal personer der skal have aftenforplejning på Skuden.

Betaling:
Der kan betales til konto 5099 7462895 Jyske bank eller MobilePay 51982. Bedes anmærkes med Stjerne 22
Spørgsmål kan stilles til John Lorenzen, M: 2868 8232
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Aabenraa start. Rute på 28sm:

Dyvig start. Rute på 28sm:

Kalvø start. Rute på 28sm:
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Lørdag d. 10. september 2022
1 REGLER
1.1 Stævnet sejles efter Kapsejladsreglerne 2021-2024 Dansk Sejlunion.
1.2 Deltagere i tursejlads er udelukkende underlagt de internationale søvejsregler og
behøver ikke at være i besiddelse af gyldigt målebrev.
Resultatberegningen sker efter TACI værdierne for DH-både.
For deltagere i tursejlads sker der kun en registrering af sejltider.
2 DELTAGELSE OG TILMELDING
2.1 Føreren bekræfter ved sin tilmelding, at båden er i sødygtig stand og behørigt udrustet og at
besætningens størrelse og erfaring er tilstrækkelig til at gennemføre sejladsen på betryggende
måde i al slags vejr.
2.2 Stævnet er åbent for kølbåde med og uden DH målebrev.
Starter
1. Tursejler starter ift. bådstørrelse uden klassebevis/målebrev
2. Både med målebrev/klassebevis, og ift. DH-mål.
Antal starter og klasseopdeling reguleres efter antal tilmeldte både
2.3 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmelde til larspeter@faerge.dk
senest den 3. september kl 19:00, incl. Betaling. Tilmeldingen er bindende.
3 INDSKUD
3.1 Bådgebyr: 200,00 kroner
Besætningsgebyr: 0 kroner pr. besætningsmedlem.
4 TIDSPLAN
4.1 Startlister, Rutebeskrivelse og ikke målfast rutekort, samt evt. GPX fil, tilsendes på tilmeldings e-mail
senest dagen før sejladsen.
4.2 Skippermøder fra kl. 8:15 lørdag d. 10 sept.
4.3 Sejladsen er planlagt til at foregå i tidsrummet fra lørdag d. 10. sept. med første start kl. 09:30, og
måltagningen og registrering stoppes kl.18.00.
4.4 Varselssignalet signalet for 1. start gives 5 min. før hver start, samt signalerne 4/1/start.
5 MÅLING OG KONTROL
Kontrol iht. gældende regler kan forekomme.
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6 SEJLADSBESTEMMELSER
Disse sejladsbestemmelser er gældende + evt. ekstra tilsendte senest dagen før.
7 STED
7.1 Stævnet startes fra Aabenraa-/Dyvig-/ og Kalvø Lystbådehavne, samt måltagning ved ASC Kystvej 55,
DK-6200 Aabenraa.
Stævne bureau er i ASC junior afd.
Signalmast på græsplæne nordvest for klubhuset anvendes til signaler på land.
8 BANEN
Der sejles tre forskellige ruter i Lillebælt vest, Aabenraa Fjord, Als Fjord og Genner Bugt, med måltagning i
det nordvestligste af Aabenraa Fjord. Distancen er på ca. 28. sømil.
9 STRAFSYSTEMER
Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves en en-rundes straf.
10 POINTGIVNING
10.1 Der beregnes præmietider baseret på DH 2022 regler om cirkelbane ud fra et af de 3 anviste
vindområder for kølbåde.
11 PLACERING AF BÅDE
Bådene ligger frit i Aabenraa Lystbådehavn ved bro F og service kaj fra lørdag den 10. sept. kl. 15:00, til 11
sept. kl. 15.
12 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.
13 FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en
minimumsdækning på 10 mio. kr. ved skader på personer og 2 mio. kr. ved skader på ting pr.
stævne eller tilsvarende i anden valuta.
Stævneledelse: Lars Peter Færge, Lars Jespersen og John Lorenzen
Vi takker vore sponsorer:
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