Indbydelse til ShipShape Aftenmatch for kølbåde i sæson 2019
Kongelig Dansk Yachtklub inviterer til Aftenmatch ud for Rungsted Havn hver
tirsdag fra den 16. april til og med 25. juni, samt fra 6. august til og med 17.
september 2019.
Regler
Aftenmatcherne sejles efter Kapsejladsregler 2017-2020, inkl. Skandinavisk
Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder
Sejladsbestemmelserne for Aftenmatch 2019, samt tillæg med
Sejladsbestemmelser gældende for J-80 løbet.
Reklamer er tilladt ifølge World Sailing Regulation 20, Advertising Code.
Løbsinddeling
Det tilstræbes, at bådklasser, der ved tilmelding til serien inden 13. april har
minimum 5 tilmeldte både, får eget løb. Andre både inddeles i DH-løb. Evt.
ønske om løbsplacering fremsendes via e-mail: aftenmatch@mail.dk.
Deltagelse og tilmelding
Aftenmatcherne er åbne for kølbåde med en gyldig tredjeparts
ansvarsforsikring. Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan
tilmelde sig til serien og betale via KDY’s hjemmeside i tidsrummet frem til 1.
juni. Senere tilmelding og betaling foretages i bureauet i klubhuset i Rungsted
Havn. En tilmelding er kun gyldig, hvis indskud er betalt. Tilmeldte uden DHmålebrev/klassebevis kan deltage med begrænsning om beregning af
præmietid.
Indskud
Indskud for deltagelse modtaget før 13. april er 900 kr. for hele serien. Ved
senere betaling er indskuddet for deltagelse i serien 1000 kr. Deltagelse i
enkeltsejlads koster 150 kr. pr. aftenmatch. Tilmelding til enkeltsejladser
foretages på sejladsdagen i bureauet mellem kl. 17:00 og 17:30. I bureauet
kan der kun betales kontant eller ved Mobile Pay til nummer: 27108754
Sejladser/præmier
Der er planlagt sejlads på 18 tirsdage med første start kl. 18.30. For J-80
afvikles der et antal korte sejladser hver tirsdag, hvor dagens samlede
resultat er gældende. Der er løbspræmier for det samlede resultat midtvejs i
serien og for det samlede resultat af hele serien. ”Midtvejsresultatet” er fra
16. april til og med 11. juni. ”Hele serien” er fra 16. april til og med 17.
september. Resultatet midtvejs baseres på alle placeringer. Resultatet for hele
serien baseres på de 12 bedste placeringer. Der er præmie i begge serier til
hver 5. båd i hvert løb. Løbspræmier for ”Midtvejsresultatet” overrækkes den
11. juni efter dagens sejlads. Løbspræmier for ”Hele serien” overrækkes på
”Ris og Ros” mødet, der afholdes tirsdag den 24. september. Alle sejladsdages
resultater lægges ud på KDYs hjemmeside.
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Registrering
Enhver deltager skal før sin 1. sejlads registreres i bureauet, der ligger ved
klubhusets nordlige indgang. Ved registreringen vil deltageren få udleveret
Sejladsbestemmelser og måltagningsnummer. Hvis et tidligere udleveret
måltagningsnummer benyttes, skal det forevises ved registreringen.
Måltagningsnummeret er KDYs ejendom, og det skal returneres efter endt
brug. Erstatningsbeløbet ved manglende returnering er 200 kr.
J-80 skal ikke have måltagningsnummer i sæson 2019.
Bureauet er åbent hver aftenmatchtirsdag mellem kl. 17:00 og 17:30.
Bureauet har ekstra åbent 16. april, 23. april og 30. april fra kl. 16:30 til
17:30.
DH-målebrev/klassebevis
Det er et krav for beregning af præmietid, at fartøjet på Websejler.dk har et
DH-målebrev/klassebevis, som er gyldigt på de dage, hvor fartøjet deltager.
Tilmeldte uden DH-målebrev/klassebevis, som vil prøve kapsejlads, kan i een
”Prøvesæson” deltage med den begrænsning, at resultatsiden kun viser
målgangstid.

Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4,
Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke
noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som
følge af eller før, under eller efter stævnet.
Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts
ansvarsforsikring.
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