
Klubmesterskab Snekkersten Skotterup Sejlklub 2019 

22. september 2019 

 

Kære sejlere 

Klubmesterskaberne i SSS vil i år bestå af  1 sejlads. 

1 distancesejlads med en banelængde på 10-15 sømil. Tidsfrist 4 timer. 

Der anvendes samme pointsystem som vi sejlet efter i helse sæsonen dog lidt særligt for denne sejlads! 

Start 1. sejlads  Linje mellem dommer båd og et af banemærkerne 

Hvornår 1. start søndag den 22. september 2019 kl. 10.00 - tilstræbes. 

Mållinje Mellem dommerbåd og banemærke 1 

 Målgang Skal altid ske i retning fra sidst opgivne  mærke i banen    

Hvem: Alle sejlbåde i Snekkersten havn, samt gæster.  

Kølbådsmesterskabet kan kun vindes af kølbådsejere, der er medlemmer af  

Snekkersten Skotterup Sejlklub. 

 

Hvor: Nordlige del af Sundet  

   

Skippermøde: Kl. 09.00 i klubhuset.  

 

Dagens Baner:  Oplyses på skippermøde 

   

Lydsignal:     Der anvendes skud eller horn fra dommerskib 

 

Flagsignaler:     Der anvendes flagsignaler vist på dommerskib 

                   

Startprocedure:     Der startes efter 5 min. regel 

 

Præmier:    Der er  præmier til de tre første både. Herudover vinder første  

 Snekkersten medlem ejede kølbåd Sct. Olai pokalen, som er en evigt  

 vandrende pokal udsat af Anders Post. Præmieoverrækkelse tilstræbes senest   

 1 time efter sejladsens afslutning. 

 

Protester:    Skal være indgivet senest 30 minutter efter målgang fra sidste sejlads.  

 

Dommer:     Erik Magius tel. 40146444 

 

 

Mærker til klubmesterskaber Snekkersten Skotterup Sejlklub 

Se også kortskitse og søkort 

 



 

Cirka positioner 

 

 SSS bøje 1 (1 vandret sort stribe)        56000,33’N  12035,50’Ø  

 

 SSS bøje 2 (2 vandrette sorte striber)    56000,15’N  12036,50’Ø 

 

 SSS bøje 3 (3 vandrette sorte striber)   55059,60’N  12036,50’Ø 

 

 SSS bøje 4 (4 vandrette sorte striber)   55059,40’N  12035,55’Ø 

 

 SSS BØJE 5 (5 vandrette sorte striber)   55059,86’N  12034,96’Ø 

 

 Bøje B nordligst i Sletten-Nivå bane     55056,95’N  12033,75’Ø 

 

 Bøje A nordligst i Rungsted bane       55054,22’N  12039,07’Ø 

 

 Vest kompasmrk Hven NV rev (YBY)          55055,08’N  12039,07’Ø 

 

 Øen Hven 

 

 Vest kompasmrk. SØ for Hven (YBY)  55052,83’N 12044,70’Ø 

  

 Lysbøje W5 grøn syd for Kronborg      56001,56’N 12037,72’Ø 

 

 Lysbøje W5B rød syd for Kronborg        56000,80’N  12038,29’Ø 

 

 Lysbøje W 6 grøn                            55000,00’N  12039,51’Ø 

 

 Lysbøje W 7 grøn                         55058,49’N  12039,58’Ø 

 

 Øst kompasmrk. v. Råå S for Knähaken   550059,45’N  12042,82’Ø 

  

 

Husk:     Der er trafikseparering i  en del af Øresund iht. bekendtgørelse    

 nr.1083 af 20. november 2009 . Disse trafiksepareringer skal    

 altid passeres vinkelret . Det påhviler skibets kaptajn at gøre sig    

 bekendt hermed, og at følge denne instruks, der i modsat fald   

 kan medfører bøder til og alene til skibets kaptajn og besætning.  

   

 

 

16. september 2019/EM 






