
 

                      ZOOM8 RANGLISTESTÆVNE                  
SEJLKLUBBEN ESRUM SØ – SES 

21 – 22 maj 2022 
 
 

INDBYDELSE 
 

1 REGLER 

1.1 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations og 
Dansk Sejlunions forskrifter. 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 

1.3 Reglerne er ændret således: 
● RRS 35, A4 og A5.1 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første 

båd, noteres ”ikke fuldført”. 
● RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 
● RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af 

sejladsbestemmelserne. 
● RRS 62.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse 

dele af sejladsbestemmelserne.. 
● RRS A4 og A5.1 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, 

noteres ”ikke startet” 
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler. 

2 SEJLADSBESTEMMELSER 
2.1 Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige på: www.sesinfo.dk fra d. 17. Maj 2022.  

3 KOMMUNIKATION 
3.1 Den officielle opslagstavle er placeret i klubhuset på 1. Sal. 

3.2 Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale- og datasignaler, som ikke er 
tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. 

3.3 Kapsejladskomiteen kan benytte VHF-radio til information til deltagerne. Det anbefales derfor at 
medbringe en VHF-radio. [DP] 

4 DELTAGELSE OG TILMELDING 

4.1 Stævnet er åbent for følgende bådklasser: ZOOM8. 

4.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes stævnet via www.sesinfo.dk /stævner. 
Indskuddet betales til Mobile Pay 20 41 41 64 (Nina).  

4.3 For at være tilmeldt et stævne, må en båd have gennemført alle krav i tilmeldingen og have betalt 
alle indskud. 

4.4 Senere tilmeldinger og betaling accepteres på følgende betingelser: Tilmeldingsfristen udløber 
torsdag d. 12 maj, 2022. Senere tilmelding accepteres mod et tillæg på kr. 100,00. 

4.5 Der gælder i øvrigt, at man skal være medlem af DZA, hvis man vil deltage i efterfølgende 
mesterskaber. 

5 INDSKUD 
5.1 Indskuddet udgør: 

Klasse Indskud 
ZOOM8 400,- kr. 

5.2 Øvrige gebyrer: 
(Ingen) 

6 REKLAME 

6.1 Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. [DP] 



 

7 

 

TIDSPLAN 

7.1 Registrering: 
Registrering kan ske fredag d. 20. maj fra 17:00 til 20:00 og lørdag d. 21. Fra 8:00 til 10:00. Bureauet 
er i SES’s klublokaler. 
Alle både skal være registreret inden varselssignal for den første sejlads, som båden deltager i. 

Skippermøde kl. 9:30 ved SES’s stander på havnen. 

7.2 Dato Klasse(r) Antal sejladser 
 Lørdag d. 21. maj 2022  ZOOM8 Max 6 
 Søndag d. 22. maj 2022 ZOOM8 Max 6 
7.3 Varselssignalet for den første sejlads  

 lørdag er planlagt afgivet kl. 10:55  
 søndag er planlagt afgivet kl. 9:55 

7.4 På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal for sidste sejlads 
senere end kl. 15:00. 

8 UDSTYRSINSPEKTION 
8.1 Gyldigt klassebevis og forsikring skal kunne dokumenteres ved registrering. 

9 STED 
9.1 Stævnet gennemføres fra Fredensborg havn Sørupvej 1A, 3480 Fredensborg. 

9.2 Banen er beliggende på den sydlige del af Esrum Sø. 

10 BANERNE 
10.1 Der sejles på en TRAPEZ bane. 

11 STRAFSYSTEMER 
11.1 RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 

11.2 Tillæg P - Specielle procedurer for RRS 42 - gælder for ZOOM8. 

12 POINTGIVNING 
12.1 5 sejladser er krævet for at udgøre en serie. 

12.2 RRS A5.3 gælder. 

13 LEDSAGEBÅDE 
13.1 Da muligheden for ledsagebåde med støttepersoner til deltagerne er begrænset fordi sejlads på 

Esrum Sø er underlagt Skov og Naturstyrelses regler, skal evt. ledsagebåd oplyses ved tilmelding. I 
det omfang det er muligt, vil banen blive udlagt så ledsagere kan følge sejladserne fra klubhuset. 
[DP] 

14 PLACERING AF BÅDE 

14.1 Bådene skal placeres på de anviste pladser på havnen. [DP] 

15 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 

15.1 Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med 
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP] 

16 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 

16.1 Dykkerudstyr, plastikbassiner og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter 
klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP] 

17 DATABESKYTTELSE 

17.1 (EU’s regler for databeskyttelse følges). 

18 ANSVARSFRASKRIVNING 

18.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, Beslutning om at 
kapsejle.) Den arrangerende myndighed/klub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, 
personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 



 

19 SIKKERHED 

19.1 RRS 40.1 gælder fra båden forlader land og indtil den returnerer til land: Alle deltagere skal være 
iført personligt opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller 
personligt udstyr. Våddragter og tørdragter anses ikke for personlige opdriftsmidler. 

20 FORSIKRING 
20.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring . 

Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både. 

21 PRÆMIER 

21.1 Der uddeles præmier for mindst hver femte startende båd. Præmierne vil blive fordelt i en pige og en 
drenge gruppe.  

22 YDERLIGERE INFORMATION 

22.1 Yderligere information fås hos stævnelederen. 

22.2 Stævneleder: Nina B. Fabrin, [ninafabrin@hotmail.com], mob.: 20 41 41 64 
Baneleder: Carsten Madsen. 
Protestkomité: Jesper Adler. 

 
 
 

 
 
 

Praktisk information 
(Praktisk information er ikke en del af indbydelsen) 

 
Isætning af følgebåde 
Kan ske fra havnen via kran (max. 1 ton). 
 
Sociale arrangementer 
Der vil blive arrangeret ”molemad” efter sejladserne.  
 
Overnatning 
Der vil være mulighed for at overnatte på SES’s område. 
Der findes vandrehjem: Fredensborg Vandrehjem, Østrupvej 3, Fredensborg, 3480. 
Der findes campingplads: Fredensborg Camping, Humlebækvej 31 (Højsagervej), 3480 Fredensborg. 


