Thurø Sejlklub

ØHAVET
RUNDT
19. august 2017
47. sejlads
Program og deltagerliste
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SEJLADSBESTEMMELSER:

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2017-2020 samt
sejladsbestemmelserne i dette program.

HÆNGESTROPPER:

Hængestropper må kun anvendes såfremt klassereglerne
tillader dem.

PRÆMIETID:

Præmietider beregnes efter DH-mål. (GPH-mål).
Flerskrogsbåde beregnes efter Texel.

OPSLAGSTAVLE:

Er placeret i gangen i havnehuset. Ændringer til programmet vil
være opslået senest kl. 08.00 lørdag den 19. august 2017.

SKIPPERMØDE:

Afholdes på bådepladsen lørdag den 19. august 2017 kl. 08.00.

BANEN:

Banen er 38 sømil og fremgår af banekortet i programmet.
De med cirkler markerede mærker skal respekteres.
Alle kompasafmærkninger i Mørkedybet skal respekteres.
(Dette ændrer regel 28.1)
Der sejles både ud og hjem mellem mærke nr. 2 YBY og Blåby.
OBS: Vær opmærksom på regel omkring passage af Svendborg
Sund Broen. Se bilag og banesskitse.

BANESIGNAL:

RØDT flag: Først gennem Svendborg Sund.
GRØNT flag: Først gennem Rudkøbingløbet.

DOMMERSTADE:

Er placeret på sejlklubbens vestbro, og alle signaler gives herfra.

STARTLINIE:

Mellem RØDT flag og ORANGE flag på signalmast.
Linien afgrænses mod dommerstadet af et BLÅT
BEGRÆNSNINGSFLAG, som kan være uden for sigtelinien.

STARTZONE:

Mellem startlinien og 2 flag udlagt ca. 100 meter øst for startlinien.
Dette område må kun besejles af både, hvis varselssignal er givet.

INDSEJLING I

Både, hvis varselssignal er givet, skal sejle ind i startzonen fra
øst STARTZONE: mellem flag 1 og 2.
Både der ikke er kapsejlende må ikke passere mellem
orange flag og blåt flag med sejl oppe.
(Se skitse andet sted i programmet).

STARTPROCEDURE:

Tiden beregnes efter dommernes ur.
Kl. 08.49:
Kl. 08.50:
Kl. 08.55:

Opmærksomhedssignal
Varselssignal og banesignal hejses.
Klarsignal og talstander 1 hejses.
Dette er klarsignal for 1. start.
Startsignal 1. start afgives og talstander 1
nedhales. Varselssignal 2. start.
Klarsignal og talstander 2 hejses
Dette er klarsignal for 2. start.
Startsignal 2. start afgives og talstander 2
nedhales. Varselssignal 3. start.

Kl. 09.00:
Kl. 09.05:
Kl. 09.10:
.........o.s.v.

Dette ændrer regel 26.
Banesignalet nedhales 10 minutter efter sidste start, og herefter
kan ingen både starte.
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TILBAGEKALDELSE:

Såfremt et eller flere fartøjer starter for tidligt, vil signalflag “X” blive vist på
dommerstadet og en lang tone afgivet med horn. X vil være sat indtil alle
for tidligt startede både er vendt tilbage eller indtil næste starts klarsignal.
For tidligt startende både, der ikke omstarter, vil blive tildelt straftid på
30 minutter. Dette ændrer regel 29.1.

MÅLLINIEN:

Er den samme som startlinien, den passeres dog modsat.
Både, der passerer efter mørkets frembrud, skal i god tid tilkendegive deres
ankomst med lys eller lydsignal.
Mållinien er kortere end startlinien, og med begrænsningsmærket udlagt
ved dommerbåd.

BANEAFKORTNING:

Baneafkortning kan finde sted ved samtlige mærker, der indgår i banen.

TIDSBEGRÆNSNING:

Der er fastsat en tidsbegrænsning til lørdag den 19. august 2017 kl. 22.00
for fuldførelse.
Fartøjer, som overskrider denne tidsbegrænsning, regnes for ikke fuldført
og har pligt til herefter hurtigst muligt at melde sig hos dommerkomiteen
Thurø Sejlklub på tlf. 20 91 53 05. Dette ændrer regel 35.

PROTESTER:

Et protesterende fartøj skal straks sætte protestflag i bagbord vant og
føre dette til mållinien er passeret, og senest 1 time derefter skal
protestskema afleveres til dommerkomiteen i bureauet i havnehuset.
D.S.’s protestskema skal anvendes og kan afhentes i bureauet i
havnehuset. Protester behandles jævnfør opslag på opslagstavle.

VIGEREGLER:

I tiden fra solnedgang til solopgang samt om dagen ved møde med fartøjer,
der ikke deltager i Øhavet Rundt, afløses ISAF’s kapsejladsregler af de
Internationale søvejsregler og specielt regler for sejlads i snævre løb.

LANTERNEFØRING:

Deltagende fartøjer SKAL fra solnedgang til solopgang føre lanterner i
henhold til søvejsreglerne. Udeladelse heraf medfører diskvalifikation.

BEMANDING:

Bemandingen er fri.
Det er tilladt at sætte mandskab i land, men ikke at tage nye ombord.
Mandskabsliste skal afleveres inden start.

REDNINGSAPPARAT:

Ethvert deltagende fartøj skal have mindst 1 redningsapparat for hvert
besætningsmedlem ombord.
Deltagerne opfordres tillige til at have nødsignaler og livliner ombord.

AFVISNING:

Kapsejlads- og dommerkomiteen forbeholder sig ret til at afvise fartøjer,
som ikke skønnes egnet til sejladsen.

MELDEPLIGT:

Det er tilladt at gå i havn. Et fartøj, som er gået i havn, har søgt nødhavn,
eller på anden måde har afbrudt sejladsen, eller som opgiver at fuldføre,
har pligt til snarest at melde dette til dommerkomiteen, tlf. 20 91 53 05.

KIDHOLM:

På Kidholms nordside står en pæl, hvorpå der er anbragt et bildæk,
som markerer en grund på 1,20 meter ved daglig vande.

VALDEMARS SLOT:

Ud for Valdemars Slot er der udlagt en fare-afmærkning,
som markerer flere store sten.

PRÆMIER:

Der udsættes præmier for hver 3. startende båd i hvert løb. I løb for både
uden målerbrev trækkes lod om tilsvarende antal præmier, blandt de
deltagende både. Se i øvrigt information om særlige præmier.

PRÆMIEUDDELING:

Afholdes lørdag den 19. august 2017, når resultatet foreligger.

ANSVARSFRASKRIVNING: Deltagerne deltager i sejladsen på 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 sejladsen.

3

DOMMERKOMITE:

Finn Jebjerg, Thurø Sejlklub (overdommer)
Ronny Petersen, Thurø Sejlklub
Carl Nielsen, Thurø Sejlklub
Anette Hoff, Thurø Sejlklub

PROTESTKOMITE:

Lars Bræstrup (formand), Svendborg Amatør Sejlklub
Henrik Buchwald, Thurø Sejlklub
Kim Isager, Thurø Sejlklub

BEREGNER:

Anette Hoff

DOMMERSKIB:

Miss Topp af Thurø
Kaldes på VHF-kanal 6 eller 16 samt på mobiltelefon: 20 91 53 05

FØLGEBÅD:

Speed-båd
Kaldes på VHF-kanal 6 eller 16 samt på mobiltelefon: 29 61 51 44

Strømtabel
Strømtabel for Svendborg Sund for perioden 18/8-2017 til 20/8-2017.

East going

West going

East going

West Going

Strømmen i Svendborg Sund er stærkt påvirket af vinden, og følger som regel vindens retning. I
storm kan strømmen løbe op til 6 knob. I roligt vejr skifter strømmen hver 6. time og er sjældent
stærkere end 2-3 knob.
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Lodtrækningspræmier
Mandskabslisterne anvendes til lodtrækning, og for at vinde skal der være
en repræsentant til stede ved lodtrækningen.

1 ks. Ale no. 16 skænket af Depot Svendborg
4 stk. Gaver skænket af Nordea
Nødlys skænket af Havnens Fiskeriartikler
1 stk. flot gavekort skænket af PS Marine Shop
1 sæt. BITZ - salatsæt i stentøj skænket af RedOffice
________________________________________
Særlige præmier
Sidste kølbåd i mål
1 sæt Philips Candlelight LED lys sæt skænket af Bakkegaard,
THURØ EL-SERVICE
Sidste flerskrogsbåd i mål
Sportstaske skænket af Nordea
Hurtigste sejltid blandt kølbåde fra Thurø Sejlklub
Vandre-Pokal skænket af Thurø Sejlklub
Hurtigste sejltid blandt kølbåde
Vandre-Pokal skænket af Thurineren, Ejnar Christensen
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Kortskitse og banebeskrivelse

1 - Start- og mållinie.
2 - YBY, Kidholm flak
3 - RW, Midtfarvand – Rudkøbingløbet
4 - BYB, Rudkøbing
5 - YB, Syd for Strynø
6 - YB, Grens hage
7 - BYB, 54.53.99 N - 10.32.32 E
8 - BY, 54.54.64 N - 10.31.39 E
9 - BYB, 54.55.09 N - 10.30.37 E
10 - YBY, Mads Jensens Grund
11 - Grøn stage, Revtrille
12 - Grøn stage, Flæskholm
13 - Grøn stage, Skarø Rev
14 - Grøn stage, ved Iholm
15 – Hovedfaget i Svendborg Sund Broen. Se bilag ”Passage af Svendborg Sund
Broen” herunder
Banen er 38 sømil

**Vær opmærksom på, at alle kompas-afmærkninger (7-8-9) i Mørkedybet skal
respekteres.**
**************************** Dette ændrer regel 28.1*****************************

6

Bilag: Passage af Svendborg Sund Broen
Som følge af ændringer i form af delvist undersøiske sand- og stenrev ved Svendborg Sund Broen, skal
alle deltagere passere broen i gennem hovedfaget i sejlrenden.
Der henvises til at ved møde med fartøjer, der ikke deltager i Øhavet Rundt, afløses ISAF’s
kapsejladsregler af de Internationale søvejsregler og specielt regler for sejlads i snævre løb.
Endvidere opfordres til almindelig sikker sejlads, da strømforholdene under Svendborg Sund broen har
ændret sig markant.
Skitse fra Informationsfolder fra Vejdirektoratet:

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Svendborgsund/Sider/default.aspx

Søkortrettelse kort 171

Kilde: http://www.danskehavnelods.dk/soekortret/SORET2016/15_2016.pdf
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Indsejling i startzone

Orange flag

Ikke kapsejlende både
må ikke passere mellem
orange flag og blåt flag
med sejl oppe.

Flag 1

Blåt flag

Startzone

Indsejling i startzonen
skal ske mod vest og
mellem begrænsningsflagene 1 og 2.

Rødt flag

Flag 2

Startlinie
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Øhavet Rundt 2017 – Kølbåde uden gyldigt målebrev
Thurø Sejlklub
19. august 2017 – Deltagerliste
1. start kl. 9:00
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Øhavet Rundt 2017 – Kølbåde
Thurø Sejlklub
19. august 2017 – Deltagerliste
2. start kl. 9:10

2. løb er DOUBLE-HANDED
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Øhavet Rundt 2017 – Kølbåde
Thurø Sejlklub
19. august 2017 – Deltagerliste
3. start kl. 9:20
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Øhavet Rundt 2017 – Kølbåde
Thurø Sejlklub
19. august 2017 – Deltagerliste
4. start kl. 9:30
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Øhavet Rundt 2017 – Kølbåde
Thurø Sejlklub
19. august 2017 – Deltagerliste
5. start kl. 9:40

7. løb er DOUBLE-HANDED
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Øhavet Rundt 2017 – Kølbåde
Thurø Sejlklub
19. august 2017 – Deltagerliste
6. start kl. 9:50
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Øhavet Rundt 2017 – flerskrogsbåde
Thurø Sejlklub
19. august 2017 – Deltagerliste
7. start kl. 10:00
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ØHAVET RUNDT
2017
Klub-forkortelse
SKL
AS 1981
ÆSF
SAS
Oure
ED
TBL
ASC
LS
RS
VBL
FSM
NSF
BAS
SSS
KRS
SVA
FSK
KS
TSK

Klubnavn
Antal deltagere
Sejlklubben Lynetten
1
Arnisser Segelverein v. 1981
1
Ærø Sejlforening
1
Skælskør Amatør Sejlklub
1
Oure Skolerne
1
Egensedybet Sejlklub
1
Troense Bådelaug
1
Aabenraa Sejl Club
1
Lundeborg Sejlklub
1
Rudkøbing Sejlklub
2
Vindeby Bådelaug
2
Faldsled Sejl- og Motorbådsklub
2
Nyborg Sejlforening
2
Ballen Sejlklub
2
Svendborg Sunds Sejlklub
3
Korsør Sejlklub
3
Svendborg Amatør Sejlklub
3
Faaborg Sejlklub
3
Kerteminde Sejlklub
3
Thurø Sejlklub
11
I alt

45

Vis hensyn til erhvervstrafikken, gå altid af vejen for denne, og gør det
i god tid, så der ingen tvivl er om din hensigt.
HOLD ØHAVET RENT: Det henstilles til deltagerne at benytte
affaldsposer til affald ombord under sejladsen, så I holder både
Øhavet og Fyns dejlige kyster rene. Samtidig henvises til
kapsejladsreglernes nye regel 55.
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Thurø Sejlklub takker sponsorer og annoncører for
støtte til klubbens kapsejlads
”Øhavet Rundt” 2017

Øhavet Rundt 2018 afholdes
24. – 25. august 2018
Vi glæder os til at se alle igen
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www.havnens.dk
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