
Notice of Race 

Stævne(r): Uofficielt DM 2020, samt Ranking 1+2 for 2020 
Klasse: IOM

Dato: 24-25 Oktober 2020
Arrangør: Modelsejlklubben (MSK) 

1. Regler.
Sejladserne vil blive sejlet efter 2017-2020 Kapsejladsreglerne inkl. tillæg E, ”Kapsejlads-
regler for radiostyrede både”,  Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser,  Modelsejlklubbens 
tillæg til Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser samt disse sejladsbestemmelser.
Der sejles efter Heat Management System 2016.
Endvidere gælder tillæg fra DS angående Corona, samt myndighedernes regler og 
anbefalinger.

Vigtigt!!
Grunden den nuværende situation med Corona, og at regler og anvisninger herfor, vil 
Modelsejlklubben og arrangør ikke være ansvarlig økonomisk eller på anden måde, hvis 
stævnet bliver aflyst, på grund af at situationen ændre sig. Det kunne være foreksembel, at 
regler og anbefalinger angående Corona ændres, så det ikke længere er muligt at 
gennemføre stævnet.
Dette gælder for ethvert tidspunkt, før og under stævnet.

2. Deltagere. 
Der er ingen deltager begrænsning.
Dog kræves der, at deltagere er medlem af, deres respektive landes klasse organisationer.
Endvidere skal bådene have gyldigt klasssebevis.

3. Stævneformat. 
Stævnet sejles over 2 dage, hvor lørdag vil være ranking 1, med separat præmie 
overrækkelse.
Søndag vil så være Ranking 2, igen med separat præmieoverrækkelse.

Begge dage vil derefter ligge til grund, for en samlet vinder af det uofficielle DM.
Selvom man eventuelt kun vil kunne deltage den enedag, vil man blive klassificeret i det 
samlede DM resultat.

Ved tilmelding til stævnet, skal man oplyse, om man vil sejle kun lørdag, kun søndag eller 
begge dage.

4. Tilmelding.
Tilmelding skal ske til Biran på mail (briannielsen376 ”at” hotmail.com), senest den 10/10-
2020.

Tilmelding gebyr vil være følgende, betales ved registrering:
Ranking 1: 100 Dkr.



Ranking 2: 100 Dkr.
DM: gratis.

Følgende skal oplyses ved tilmelding:
Navn:
Klub:
Sejl nr:
Registrerings nr:
Design af båden:
Frekvens:

Om man ønsker at deltage i socialt arrangement lørdag aften, samt frokost lørdag og/eller 
søndag. Se punkt 12.
Frokost lørdag: ja/nej
Frokost søndag: ja/nej
Middag lørdag: ja/nej

5. Registrering. 
Registrering skal ske før en båd kan deltage i en sejlads.
I forbindelse med registrering, kan der foretages kontrolmåling af både.

6. Sejladsinstruktion (SI).
SI vil kunne udleveres ved registre, hvis det ønskes. SI vil også hænge på den officielle 
opslagstavle.

7. Tidstabel. 
Lørdag d. 24/10-2020: Registrering fra kl 8:30.

Første varselssignal give ikke før kl 9:28.
Intet heat startes efter kl 15:45
Præmie overrækkelse for Ranking 1, hurtigst muligt efter sidste sejlads.

Søndag d. 25/10-2020: Registrering fra kl 8:30.
Første varselssignal give ikke før kl 9:28.
Intet heat startes efter kl 14:45
Præmie overrækkelse for Ranking 2 samt DM, hurtigst muligt efter 
sidste sejlads.

8. Antal sejladser. 
Der er ikke fastsat et bestemt antal sejladser. 

9. Sejladsområde. 
Primær sejladsområde: Maglebæk sø
Banen udlægges som banesystem R (eventuelt med gate som bundmærker) og placeres udfor
badebro. Kontrolområdet etableres på broen umiddelbart udfor banen.

Secondær sejladsområde: RingeBæk sø.
Banen udlægges som banesystem R (eventuelt med gate som bundmærker) og placeres i den
vestlige ende af søen. Kontrolområdet etableres på den vestlige bred umiddelbart udfor 



banen.

Hvilken sejladsområde der sejles på, vil blive offentligt gjort dagen før på FB (og/eller SMS 
hvis ønskes)

10. Bane. 
Banen udlægges som banesystem R

11. Point scoring
Lav point (RRS A4), med ændring i henhold til HMS 2016. 

12. Præmier. 
Der udsættes præmier for hver 5. båd, for ranking 1, ranking 2 samt DM.

 
13.Socialt og forplejning.

Der arbejdes på at der er forplejning lør-søndag til frokost, bestyrelsen har besluttet, at 
frokost for Modelsejlklubbens medlemmer, vil være på klubbens regning. 
For ikke medlemmer, vil prisen være 50 Dkr per dag, betales ved registrering.

Angående middag lørdag aften, så arbejdes der stadig på, at der bliver arrangeret noget 
socialt og spisning. Men på grund af den nuværende situation med hensyn til Corona, er det 
svært, at arrangere noget fast på nuværende tidspunkt.
En endelig udmelding vil derfor nok først kommer, når der er et mere klart overblik, med 
hensyn til dels Corona, samt hvor mange der kunne tænke sig at deltage.

Derfor vil vi meget gerne have, at man skrive om man kunne tænke sig at deltage, hvis der 
bliver arrangeret noget socialt/spisning lørdag aften. Når vi så tættere på, vil 
kapsejladsledelsen melde ud, hvad den er kommet frem til.

Stævneledelse:

Henrik Foss
Brian Nilsson
Søren Andresen

Date: 17/08-2020


