
 

 

 

                  

Espergærde Sejlklub 
 inviterer til 

ES Cup 2019 

søndag d. 11. august  

ES Cup 2019 stævnet er umiddelbart åbent for B- og C-optimister, Zoom8, RS Feva og RS Tera.  
Vi forventer i samarbejde med vore naboklubber at bemande en bane for A-optimister og 29’ere også. 
 
Vi tager et foreløbigt forbehold for, at vi får den nødvendige bemanding til den ekstra bane. Desuden forbeholder 
vi os retten til at lade jolleklasser med meget få tilmeldte sejle sammen med en anden klasse eller helt udgå. Der 
opfordres stærkt til tilmelding før sommerferien af hensyn til præmiebestilling og sikring af tilstrækkeligt 
deltagerantal til jolleklasserne. 

 
Tilmelding: Senest fredag den 2. august af hensyn til præmiebestilling.  
 Tilmelding via NemTilmeld her: https://essejlsport.nemtilmeld.dk/23/ 
   

Deltagergebyr: DKK 150 pr. sejler (senest fredag den 2. august).  
  
Registrering: Bureauet åbner kl. 7.45 i Espergærde Sejlklub. 
 
Skippermøde: Skippermøde starter kl. 8.45 på terrassen i Espergærde Sejlklub. 
 
Varselssignaler:  Varselssignal til 1. sejlads er planlagt til kl. 9.55, og der gives ikke varselssignal 

efter kl. 15.30. 
 
Præmier: Der uddeles præmier for hver 3. startende jolle, efter at sidste sejlads er 

afsluttet. 
 
Regler: Stævnet afvikles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. 

Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Evt. ændringer af 
reglerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Regel 78 ændres således, at opti-
B og opti-C joller kan deltage uden gyldigt klassebevis i henhold til DS’ tilladelse. 

 Der vil blive ydet assistance til opti-C sejleres gennemførelse af banen. 
 
Sejladsbestemmelser: Sejladsbestemmelserne bliver tilgængelige på Espergærde Sejlklubs 

hjemmeside og vil være ophængt i klubbens lokaler på stævnedagen. 
 
Sted: Stævnet gennemføres fra Espergærde Sejlklub, Strandvejen 167 C, 3060 

Espergærde samt Espergærde Havn. 
 
Parkering: Grundet trange P-forhold skal biler og trailere efter aflæsning flyttes til P-

pladser uden for havnen (der vil være P-vejledning på havnen). 
 
Spørgsmål: Rettes til es-tilmelding@outlook.dk (stævneledelse) eller til banelederne. 
 
Baneledere: Bane 1: Niels Georg Jensen (mobil 20 12 88 49).  
 Bane 2: Følger forhåbentlig. 
 
Stævneleder:  Lars Korsbæk Breum (mobil 20 32 47 11). 
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