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SEJLADSBESTEMMELSER 
 
§ 1 
Der sejles efter SRS-tal. 
Udvalget sætter mål på båden i henhold til gældende SRS-tabel. Dette kan ikke 
Appelleres, uden at der fremviser et gyldigt målerbrev. 
 
Onsdagssejladserne 
Inden sæsonstart skal de deltagende både meddele sejladsudvalget, om der sejles 
uden spiler. 
 
Uden meddelelse til sejladsudvalget vil SRS-tallet være det gældende med spiler. 
 
Inden 1. start efter sommerferien kan beslutningen ændres ved meddelelse til 
sejladsudvalget. 
 
 
§ 2 
ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i sejladserne fuldstændig på egen risiko. (Se regel 4, 
Beslutning om at deltage.) Silkeborg Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for 
materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår før under eller efter 
sejladserne. 
 
§ 3 
STARTPROCEDURE: 
Alle mærkerundinger sker med bøjen til bagbord 
 
Før start Baneflag G sættes 
 
 5 minutter før start - Varselssignal 

1 Lydsignal og Talstander 1  
4 minutter før første start - Klarsignal 

1 Lydsignal og Flag P og eventuelt Sort Flag 
1 minut før første start – Klarsignal nedhales 

1 Lydsignal og Klarsignal nedhales 
Start Varselssignal nedhales 

1 Lydsignal og Nedhaling af Talstander 1  



 Hvis lydsignaler svigter, er flagene afgørende. 
 
§ 4 
BANESYSTEMER: 
Der anvendes kun banesystem G.  

 Signalflag G. 
 
Der signaleres fra dommerbåden ved starten, og der kan signaleres ved 
bundmærkerundingen, hvilket af topmærkerne der skal anvendes på det følgende 
opkryds.  
 
Rødt flag = alternativ-mærke til bagbord for topmærket 
Grønt flag = alternativ-mærke til styrbord for topmærket. 
Ingen flag = topmærket anvendes. 
 
Hvis der ændres topmærke, gives der lydsignaler ved hver båds runding af 
bundmærket. 
 
 
 
 Bagbord alt.-mærke                                                  Styrbord alt.-mærke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Start/mål 
Banesystem G 
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§ 5 
POINTBEREGNING: 
Lav-pointsystemet med ret til fratræk af 1 sejlads, hvis serien er på 4 sejladser eller 
derover. 
Ved pointlighed er vinderen den, der har flest 1. pladser. Hvis dette stadig viser 
lighed, flest 2. pladser o.s.v. 
Alle sejladser tæller med ved denne sammenligning. 
Hvis denne sammenligning ikke afgør placeringen, skal det endelige resultat 
afgøres ved den bedste placering i den sidste sejlads. 
 
Onsdagssejladserne 
Lav-pointsystemet med ret til fratræk af 6 sejladser ved sæsonens afslutning. 
 
 
§ 6 
SEJLNUMRE: 
Alle både skal være forsynet med korrekte sejlnumre. 
I undtagelsestilfælde skal dette meddeles dommerne i god tid inden 1. start. 
 
§ 7 
PROTESTER: 
Skemaer udleveres fra dommerbåden, og skal afleveres til dommerne, snarest 
muligt efter ankomst til Sejlklubben. 
 
§ 8 
STRAFVENDING: 
360 graders strafvending kan benyttes ved overtrædelse af regler i del 2 og af regel 
31. 
 
§ 9 
TILMELDINGSFRISTER 
Der skal ikke ske tilmelding til klubbens onsdagssejladser. 
 
Til øvrige sejladser sker tilmeldingen på klubbens hjemmeside senest kl. 22.00 
tirsdagen før sejladsens afholdelse. 
 
 
§10  
ÆNDRING AF SEJLFØRING 
Efter en båd har tilmeldt sig en kapsejlads, kan der ikke ske ændring af 
sejlføringen.  
Eksempel: Er én båd tilmeldt med spiler, vil SRStallet ikke blive reduceret, selvom 
der ikke sejles med spiler.    



Eksempel: Er en båd tilmeldt uden spiler, og alligevel sejler med spiler, vil båden 
blive diskvalificeret i den aktuelle sejlads. Eksemplet gælder også både under §1.    
 


