Program for LAST FIGHT TURLØB
Den 29. september 2018
Vi gentager succesen fra forrige år med vores - Last Fight Turløb 2018 – som er et
distance løb. Dette løb er for både hvor forevisning af gyldige målebreve ikke er
nødvendigt. Bådene i dette løb deltager på lige fod, uafhængig af størrelse og type.
Præmieuddelingen for Last Fight Turløb deltagerne vil foregå ved lodtrækning blandt
de fuldførende både, så alle, uanset størrelse og type, har lige store chancer for
præmier.

Regler

Der sejles i.h.t. de gældende søvejsregler og dette program.

Handicap

Deltagende både i Last Fight Turløb deltager på lige fod uanset bådtype og størrelse, og
præmieuddelingen foretages ved lodtrækning.

Start

Varselssignal kl. 10.10 med start kl. 10.15. (Samme start som 2Star løbet)

Startlinje

Startlinjen ligger vinkelret på kursen til første mærke. Den går fra dommerbåd til udlagt
bøje med rødt flag. OBS det er ikke den samme startlinje, som hoved løbet bruger!

Distance

1. Bane option (Ca. 14 Sømil) indikeres med grønt flag
2. Bane option (Ca. 20 Sømil) indikeres med rødt flag
Afhængig af vind og vejr afgøres det hvilken baneoption der vælges og indikeres under
startproceduren.

Mållinje

Mållinjen er den samme som hovedløbets. Den skal passeres i samme retning som
hovedløbets deltagere.
For information af deltagende både se løbslisterne der uddeles ved registreringen.

Banerne

1. baneoption - Startlinje (dommerbåd) - Starbæk Grund – Barsø - mål
2. baneoption - Startlinje (dommerbåd) - Starbæk Grund – Barsø – Tranesand - mål

Mærkerne

Start -og mållinje mærker vil være hvide flag.
Starbæk Grund – Øst bøje (Skal holdes om bagbord)
Tranesand – Nord bøje (Hvis 2. baneoption sejles skal bøjen holdes om styrbord)

Startprocedure

- 5 min. før 1. start varselssignal lydsignal.
Samtidig sættes rødt eller grønt flag for valg af baneoption
- 4 min. før 1. start, klarsignal 1 lydsignal.
Samtidig sættes flaget P.
- 1 min. før 1. start, 1 langt lydsignal.
Samtidig nedhales klarsignalflaget P.
- 0 min. startskud for tursejladsen og flag for baneoption nedhales.

Begrænsning -Tidsbegrænsning, sejladsen skydes af kl. 17.00.
-Vindbegrænsning, der vil ikke blive startet en sejlads, hvis der skønnes af banelederen
at middelvinden er over 15 m/sek.
-Sejladsen kan udskydes men skal kunne afvikles inden tidsbegrænsningen.
Sejlnummer

Båd med andet sejlnummer end tilmeldt, vil blive betragtet som ikke startende båd.
For at vi lettere kan genkende de enkelte både vil vi bede jer binde det, i programposen,
vedlagte farvebånd i hækstaget.

Protest

Protester skal oplyses til dommerbåden umiddelbart efter passage af mållinjen, med
angivelse af hvem protesten er rettet imod. Som protestflag anvendes signalflag ”B” eller
rektangulært rødt flag. Protest skema skal afleveres til dommerne senest ½ time efter
dommerne er kommet i havn.

Dommerbåd

Dommerbåd er en kutter med stor Dyvig stander.
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Præmieuddeling

Finder sted i forbindelse med FIGHTER FESTEN i teltet ved Dyvig Bådelaug mellem
kl. 20.00 og klokken 21.00.
Alle der har interesse i præmieuddelingen og fest efter spisning er naturligvis velkomne.
(Ikke afhentede præmier ved Fighter festen, vil kunne eftersendes, såfremt der forud er
lavet en skriftlig aftale herom – kontakt venligst bureauet i klubhuset).

Fighter fest

Vi åbner teltdørene for aftenens FIGHTER fest kl. 18.30.

Tilmelding

Skal udfyldes her på hjemmesiden, gå til ”Tilmelding”
Startgebyr pr. båd
Ved tilmelding inden søndag den 9. september -

kr. 300,00
kr. 200,00

Fighterfest pr. person

kr. 170,00

Indbetales til konto Sydbank konto: 8011 0124908
(Oplys venligst skippers navn og bådens sejlnummer)
OBS! Tilmelding er først gyldig, når beløbet er indgået på bådelaugets konto
Registrering
(i klubhuset)

Fredag den 28. september fra kl. 18.00 til 20.00 samt
Lørdag den 29. september fra kl. 07.30 til 08.30.

Kontakt

Benny Vikke Madsen
Tlf. 51266587
Mail: bvmadsen@danfoss.com

HUSK sidste tilmelding er søndag den 23. september, 2017

Vi giver hermed en stor tak til vore sponsorer:
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