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 Stk. 1 Formålet med dette regelsæt, er at gøre sejladserne ensartede, og dermed undgå 

de, til tider mange og lange diskussioner om hvad der gælder, og ikke gælder. 
 

 Stk. 2 Som udgangspunkt er Dansk Sejlunions (DS) kapsejlads regler gældende, men Sejl-

klubben Møn har reguleret, ændret, sløjfet eller tilføjet disse med lokale gældende 

forhold. 
 

 Stk. 3 Sejlklubben Møns kapsejladsudvalg, som vælges af kapsejlerne, består af 4 med-

lemmer, hvoraf mindst et skal medlem af Sejlklubben Møns bestyrelse. 
 

  Kapsejladsudvalget er øverste instans for så vidt angår regler m.m., herunder be-

handling af protester. Er der protest mod et, eller flere, af udvalgets medlemmer, 

udtræder de af udvalget under protest behandlingen, og der vælges suppleant 

blandt de øvrige deltagere pågældende sejladsaften. 
 

 Stk. 4 Onsdagssejladserne starter den første onsdag i maj måned, og sidste sejlads gen-

nemføres den første onsdag i september måned. 
 

 Stk. 5 Der sejles som udgangspunkt efter GPH mål, som kan findes, enten via opmåling 

eller ved hjælp af diverse medier. 
 

  For at gøre sejladserne mere spændende kan kapsejladsudvalget tildele den en-

kelte båd et højere/bedre mål, end det for bådens gældende mål, nemlig 1,5%, 

3,0% eller 4,5%, alt afhængig af forrige års resultater. Tildeling af forhøjet GPH mål 

sker inden sejladsernes begyndelse, og kan ikke ændres i løbet af sæsonen. 
 

  Det forhøjede mål kaldes nu MØN GPH-mål, som ikke kan anvendes ved sejladser 

under (DS) eller andre steder. 
  

  De to dårligste placeringer kan fratrækkes det samlede resultat. 
 

 Stk. 6 Sejladsen er en distance sejlads, og der er kun 1 løb i sejladsen, dog starter de 

langsomste både først (dem med et MØN GPH over 675,0), nemlig kl. 18.20 de 

øvrige starter kl. 18.30. 
 

 Stk. 7 Start og mållinje er at regne fra hjørnet af lystbådehavnen (signalmasten) og en 

udlagt rød bøje med gult flag. 
 

 Stk. 8 Startproceduren indledes kl. 18.00 hvor bane- og ruteflag hejses. 
 

  Kl. 18:15 indledes startproceduren for start 1 ved at hejse flag ”F” (5 min. til start) 

samt hornsignal. 

  Kl. 18.16 hejses flag ”P” (4 min. til start) samt hornsignal. 

  Kl. 18.19 sænkes flag ”P” (1 min. til start) samt hornsignal. 

  Kl. 18.20 sænkes flag ”F” (start) samt hornsignal. 
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  Kl. 18:25 indledes startproceduren for start 2 ved at hejse flag ”F” (5 min. til start) 

samt hornsignal. 

   Kl. 18.26 hejses flag ”P” (4 min. til start) samt hornsignal. 

  Kl. 18.29 sænkes flag ”P” (1 min. til start) samt hornsignal. 

  Kl. 18.30 sænkes flag ”F” (start) samt hornsignal. 
 

 Stk. 9 Tyvstart markeres med 2 hurtige hornsignaler, hvorefter tyvstartende båd skal 

vende tilbage og krydse startlinjen på ny. Vendes startlinjen ikke på ny, ved signal 

fra dommer, bliver båden diskvalificeret. 
 

 Stk. 10 Præmietiden udregnes således: (banens højeste MØN GPH – eget MØN GPH) * 

med banens længde i sømil. 
 

 Stk. 11 Der gives 1 point for vunden sejlads (laveste præmietid), 2 point for anden laveste 

præmietid o.s.v. 
 

  DNC: startet men ikke gennemført sejlads, honoreres med 1 point + antal star-

tende både i sejladsen. 
 

  DSQ: diskvalificeret honoreres med 2 point + antal startende både i sejladsen. 
 

  Ej startet på aftenens sejlads, honoreres med 3 point + antal startende både i sej-

ladsen. 
 

 Stk. 12 Protest angives ved rødt flag i hækstag, eller ved henvendelse til dommer senest 

15 min. efter sidste båds passage af mållinjen, og protest gives umiddelbart over-

for den der nedlægges protest i mod. 
 

  Protesten behandles af de af kapsejladsudvalget tilstedeværende medlemmer, 

som træffer den endegyldige beslutning. 
 

  Protest indgivet af, eller imod et af kapsejladsudvalgets medlemmer, kan medlem-

met selvsagt ikke deltage i afgørelsen, hvorfor der så vælges et erstatningsmedlem 

af aftenens resterende deltagere. 
 

 Stk. 13 Tilmelding til onsdagssejladserne bør I vides muligt omfang ske inden første sejlads 

start. 
 

  Hvis en båd tilmelder sig midt i en igangværende sæson, tilskrives denne point i 

forudgående sejladser, som ikke startet, jvf. stk. 11. 
 

  Hvis en båd tilmelder sig midt i en igangværende sæson, anvendes det tilgængelige 

GPH mål, altså ingen justering. 
 

 Stk. 14 Vedtaget af kapsejlsejladsudvalget d. 14-04-2021. 


