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Bågø Rundt  
d. 24. september 2022 

 
 

Kapsejladsen afvikles med start afhængig af handicap, således at både med størst 

handicap starter først. Flerskrogsbåde sejler i eget løb.

Fællesspisning efter sejladsen, med egen medbragt mad og mulighed for at købe 

øl, vin og vand, til klubbens fredelige priser. 

Der er gratis havneplads på gæstebroen fra fredag til lørdag, for deltagende både 

der ikke er hjemmehørende i Assens. 

Banen  Banen er 15,5 sømil.  

Der startes mellem havnenes molehoveder, og derfra sejles der mod nord. 

Rød sideafmærkning holdes om bagbord, pos(55°17’5 N – 09°52’3Ø) -   

Syd om grøn sideafmærkning ved sandhammeren pos(55°17’3 N - 09°48’5 Ø)- 

Vest om kompasafmærkningen på Bastholm hage pos( 55°18’0 N - 09°46’3 Ø)-  

Nord om rød sideafmærkning vest for Wedellsborg pos(55°21’7 N - 09°46’6 Ø)- 

Øst om grøn sideafmærkning nord for Remmen pos(55°19’4 N - 09°51’2 Ø) – I 

mål mellem molehovederne, eller omvendt. 

Rød sideafmærkning på pos(55°17’5 N - 09°52’3 Ø) skal respekteres som 
sømærke ved start og målgang, i henhold til baneskitsen 

 
Start 5 min. før 1. start afgives et lydsignal. 
 4 min. før 1. start afgives et lydsignal 
  1 min. før 1. start afgives et lydsignal 

Ved 1. start afgives et lydsignal. 
 
Banesignal  Grønt flag(Bågø om styrbord) rødt flag(Bågø om bagbord)  
 
Tidsbe- 
grænsning Både der ikke er kommet i mål inden kl. 16:00 betragtes som ikke fuldført. 
 
Regler Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2021-2024, D.S.-forskrifter, samt 

nedenstående regler. 
 
Respit Vi bruger sejlunionens GPH 

 
Præmier Der er præmie til hver 5. startende båd. Resultatet offentliggøres ved premie- 
 uddelingen, der finder sted ved fællesspisningen, efter sejladsen.  

 



 

I melder jer til sejladsen på www.assens-sejlklub.dk/Events. 

Ved problemer, kontakt : frost@reila.dk, tlf.nr: 26 83 72 03 

 
Tilmelding skal indeholde, dit navn, bådens navn og type, certifikatnummer (hvis du 

har måler brev på båden) samt hvorvidt du vil sejle med spiler ! 

  Pris for at deltage er 125,- med sidste tilmelding d. 21. sep. 2022  kl. 21:00 

 

Der er programudlevering fra kl. 8.45, skippermøde kl. 9.00 og første båd starter kl.10:00 

Baneskitse 

Ingen tilmelding og ændringer på dagen ! 

mailto:frost@reila.dk

