Vi sejler efter DS kapsejladsregler 2017-2020 samt Lemvig Sejlklubs Sejladsbestemmelser.
De 9 vigtigste kapsejladsregler, som alle skippere og mandskaber skal være bekendt med for at
deltage i Lemvig Sejlklubs kapsejladser:
1) Sikkerhed, sportsmanship og fairness, har højeste prioritet.
2) Modsatte halser: Når både er på modsatte halser, skal en båd på bagbord halse holde klar
af en båd på styrbord halse.
En båd er altid på halse:
 Halse = den luv side
 Hvis den ligger i vindøjet, så halse lig med den sidste luv side
 Hvis den sejler plat eller overplat, så den modsatte side af storbommen
3) Samme halse med overlap: Når både er på samme halse, og der er overlap, skal en luv
båd holde klar af en læ båd.
4) Samme halse uden overlap: Når både er på samme halse, og der ikke er overlap, skal en
båd klar agter holde klar af en båd klar foran.
 Overlap: En båd overlapper en anden, hvis den har skrog eller udstyr i normal position
foran en tænkt linje, der går vinkelret gennem det agterste punkt på den anden båd


To både overlapper ligeledes, hvis en tredje båd ligger imellem dem og overlapper
begge

5) Under stagvending: Efter at en båd har passeret vindøjet, skal den holde klar af andre
både, indtil den er på en bidevindkurs. I dette tidsrum gælder reglerne 2, 3 og 4 ikke. Hvis to
både er underlagt denne regel samtidigt, skal den, der er på den andens bagbord side eller
båden agter, holde klar.
 Holde klar: En båd holder klar, når båden med retten til vejen kan holde sin kurs uden at
behøve at foretage sig noget for at undvige
6) Undgå berøring: Selvom du har retten til vejen, er det din pligt at forsøge at undgå kollision.
7) Mærke-plads: En båd der er indvendig overlappende når 2 eller flere både når Zonen har ret
til plads ved mærket
 Zonen = tre skroglængder af den båd, som er nærmest mærket
 Regel 7) gælder ikke ved startmærker
 Regel 7) gælder ikke mellem to både på modsatte halser når de sejler kryds
 Regel 7) gælder ikke mellem en båd der sejler mod mærket og en, der sejler væk fra
mærket
8) Både må ikke berøre mærker.
9) Straffe: Se punkt 7 i Lemvig Sejlklubs Sejladsbestemmelser:
 Begås forsyndelsen på et krydsben, skal der foretages en bomning
 Begås forsyndelsen på et rumskødsben, skal der foretages en stagvending
 En båd, der er ved at tage en straf skal holde klar af en, der ikke er ved det
En båd der mener, at en regel er overtrådt af en anden båd, skal straks (d.v.s. inden for ét
minut) praje ”protest” og sætte signalflag ”B”. (Se i øvrigt pkt. 9 i LKs Sejladsbestemmelser.
Undlad alternativet, at give en øl i land el.lign. - det er usportsligt overfor de andre deltagere.
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