NOTICE OF RACE
100 mil i Fjorden
15. juni – 17. juni 2018
Struer Sejlklub
1

REGLER

1.1

Sejladsen sejles efter De internationale Søvejsregler (Intenational Regulations for Preventing
Collisions at Sea) samt de gældende sejladsbestemmelser for sejladsen ”100 mil i Fjorden” – disse
bestemmelser offentliggøres senest 1 måned før starten på sejladsen.

1.2

Opmærksomheden henledes især til bestemmelserne omkring sikkerhed for sejlerne og bådene,
hvortil der vil blive stillet krav til bådenes sødygtighed, lanterneføring samt mulighederne for
lydafgivelse. Lanterneføring efter søvejsreglerne for både over 7,00 m vil også gælde for både
under 7,00 m.

1.3

Sejladsledelsen kan til enhver tid træffe afgørelse om helt eller delvis at udskyde eller aflyse
sejladsen, f.eks. hvis det skønnes at vejliget er til fare for deltagerne. Det skal dog pointeres at
sejlerne selv på eget ansvar tager beslutningen om at deltage i sejladsen og gennemførelse heraf.

2

REKLAME

2.1

Deltagende både skal føre reklamer - valgt og udleveret af Struer Sejlklub / 100 mil i Fjorden.

3

DELTAGELSE OG TILMELDING

3.1

Sejladsen er åben og alle typer af sejlbåde/flerskogsbåd kan deltage – løbsinddeling vil ske jf. pkt.
5.2

3.2

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, tilmeldes via 100 mil i Fjordens hjemmeside.
Tilmeldingsfristen udløber den 1 juni kl. 11:00. Senere tilmelding accepteres mod tillæg på 50% af
tilmeldingsgebyret.
BEMÆRK – tilmelding er først gyldig, når betaling er registreret. Tilmeldingen er bindende.
Deltagerliste ( registrerede tilmeldte ) kan ses på ”100mil i Fjorden” s hjemmeside– siden bliver
løbende holdt opdateret.

4

TILMELDINGSGEBYR

4.1

Tilmeldingsgebyret udgør kr. 750,00 pr. båd Single-handed og kr. 1.500,00 pr. båd Double-handed

5

TIDSPLAN

5.1

Registrering:

Bureauet vil være åbent:
- Den 14. juni kl. 16:00 - 21:00
- Den 15. juni kl. 08:00 - 12:30
- Den 16 juni kl 08.00 til 23.59, hvorefter sejladsen skydes af
Vagttjeneste:
Der vil være telefonvagt under hele sejladsen
Alle deltagere skal have et ”shorecrew”, der kan bidrage til kontakten mellem sejladsledelsen og
deltageren.
Ved registreringen skal fremvises:
- Gyldigt bevis for medlemskab af en sejlklub under en national myndighed.
- Mobilnummer.
- Kontaktnummer på ”shorecrew”.
- Kaldenummer/MMSI/navn på VHF.
- Gyldigt bevis for ansvarsforsikring.
- Se i øvrigt sejladsbestemmelsernes pkt 9 – Sikkerhed.

5.2

Løbsinddelinger:
Single- og doublehanded kølbåde:
- 100 Mini (fra 18 til 25 fod) – 1. start kl. 13.00
- 100 Small (fra 25,01 til 30 fod) – 2. start kl. 13.30
- 100 Medium (fra 30,01 til 35 fod) – 3. start kl. 14.00
- 100 Large (fra 35,01 til 40 fod) – 4. start kl. 14.30
- 100 XL (fra 40,01 og længere) – 5. start kl. 15.00
Single- og doublehanded flerskrogsbåde
- 100 kat (fra 18 fod og længere) – 6. start kl. 15.30

6

MÅLING OG KONTROL

6.1

Se pkt 5.1 vedrørende dokumentation der skal forevises ved registrering.
Kontrol af båden og dens udstyr vil ske forud for at startnummer kan udleveres fra bureauet.

7

SEJLADSBESTEMMELSER

7.1

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen og kan læses på hjemmesiden
www.100milifjorden.dk
Ændringer til sejladsbestemmelserne, der vedrører tidsplanen, opslås på den officielle opslagstavle
senest kl. 20:00 dagen før de træder i kraft.

8

STED

8.1

Stævnet gennemføres af Struer Sejlklub, Ved Fjorden 14, 7600 Struer.

8.2

Banen er beliggende i den vestlige del af Limfjorden, og vil bestå farvandsafmærkninger og udlagte
bøjer som passeres i henhold til sejladsbestemmelserne.

9

BANEN

9.1

Banen kan ses på www.100milifjorden.dk, og ved registrering vil kort med waypoints blive
udleveret.

10

STRAFSYSTEMER

10.1 Brud på sejladsbestemmelserne vil i hvert tilfælde resultere i diskvalifikation.
11

RADIOKOMMUNIKATION

11.1 Alle sejlere skal under hele sejladsen være kontaktbare på VHF-radio – enten håndholdt eller
stationær samt mobiltelefon.
12

LEDSAGEBÅDE

12.1 Marinehjemmeværnet forventes at overvåge sejladsen – men kan i tilfælde af anden tjeneste ikke
være til stede.
13

PRÆMIER:

13.1 Der er præmier til vinderen af hver start – desuden er der diplom til alle gennemførende både
14

ANSVARSFRASKRIVNING

14.1 Deltageren bekræfter ved registrering, at deltagelse i sejladsen er fuldstændig på egen risiko.
Struer Sejlklub som arrangør og Sejladsledelsen under ”100 mil i Fjorden ” som den arrangerende
myndighed - påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der
måtte opstå før, under eller efter stævnet og kan derfor ikke gøres erstatningspligtig herfor.
15

FORSIKRING

15.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Dokumentation
herfor skal fremvises ved registreringen.
16

SEJLADSLEDElSE

16.1 Otto G. Jensen, Jørgen Jepsen, Kim Basland og Jørgen Dragsbæk – alle Struer Sejlklub.
17

YDERLIGERE INFORMATION

17.1 Yderligee information fås ved henvendelse til sejladsleder Otto G. Jensen på telefon 40252088
eller mail ogj@ogj.dk
PRAKTISKE OPLYSNINGER (dette er ikke en del af indbydelsen)

Der er mulighed for at opsætte telte/campingvogne/autocampere i nærheden af Struer Sejlklubs klubhus
på nærmere anvist område.: Se www.100 milifjorden.dk fra den 1. juni 2018
Øvrige overnatningsmuligheder:
- Bremdal Camping, ca. 3 km fra havnen.
- Hoteller i Struer.
- Vandrehjem ved Bremdal Camping.

