Marbæk-Elleore 2 m/k cruising regatta 2017 for
sejl– og motorbåde

Lørdag, den 30/9 kl. 10.00 arrangerer Marbæk Sejl- og Motorbådsklub kapsejladsen ”Marbæk-Elleore 2 m/k
regatta”. En distancesejlads på +/- 18 sm. (Marbæk-Elleore og retur).

Dagens Program:
Kl. 09.00

Skippermøde ved Marbæk klubstander — der er mødepligt for alle deltagende både.

Kl. 10.00

Starten går i en eller flere starter afhængig af antal deltagere

Kl. 13.30

Første båd forventes i mål

Kl. 16.00

Kapsejlads slut

Kl. 16.30

Præmieoverrækkelse

Kl. 17.00

Grillen tændes ved Marbæk Sejlklub — medbring selv mad og drikkevarer

Kapsejladsbestemmelser for sejlbåde:


Omsejlingsretning af Elleore er valgfri.



Intet målerbrev – alle sejl er tilladt



Der sejles efter internationale søvejsregler



Placering udregnes efter ”TURlys”



Maks 2 personer om bord pr. båd— gælder dog ikke juniorsejlere, børn og hunde



Startlinje udlagt vest for Marbæk havn



Sejlads sættes på pause i rende ved Kølholm samt ved rende vest for Eskilsø - pausetider registreres i skema og gives til sejladsledelsen ved målgang (instruktion gives ved skippermøde)



Målgang ved runding af gul kapsejladsbøje tættest på Frederikssund/Marbæk havn



Fra dommerbåd, afgives startsignal 10 min, 5 min og 0 min.



Ved runding af Elleore syd/midt tages et foto som uploades til Facebook eller der tages et digitalt
foto med angivelse af dato/tid



Tidsbegrænsning 6 timer

Kapsejladsbestemmelser for motorbåde:


Hver enkelt båd skal, inden sejladsens start, estimere sin forventede sejladstid.



Elleore skal rundes for at fuldføre sejladsen



Ved runding af Elleore syd/midt tages et foto som uploades til Facebook eller der tages et digitalt
foto med angivelse af dato/tid



Pokerrun special: Der skal indsamles minimum 3 spillekort på turen til Elleore og retur



Den bedste Poker ”spillehånd” indsamles og afleveres sammen med tidsestimatet til dommeren

Præmier:
Præmier til 1., 2., 3. og 7. pladsen. (1 ramme øl, 1 ramme sodavand, 1 stor bakke flødeboller, 4 skumbananer).
1-pladsen får sit navn gravet i sølv på Elleore-plaketten.
Ved mere end 10 tilmeldte er der præmier til 4. og 5. pladsen.
Præmie for bedste foto uploadet til Facebook Marbæk siden—formanden er dommer.

