
 

 
 

 
 

LANGELAND RUNDT lørdag den 22-23. juni 2019 
 

Banen: Banen består af følgende mærker: 
Fra startmærke Maløtønden (54.50.05N, 11.00.25Ø) ud for 
Enehøje, som holdes om bagbord, Grøn lysbøje ved Nakskov 
Fjord (54.51.76N,10.56.32Ø) som holdes om bagbord, syd om 
Langeland, Vest om Hvide Grund – Nordbøje (54.52.13 N 
10.31.36 Ø) ved Marstal, til sydvendt kompasafmærkning 
(54.52.8 N 10.37.05 Ø) syd for Strynø, som holdes om 
bagbord, østbøje ud for Rudkøbing Lystbådehavn (54.56,55´N 
10.42,36´Ø). 
Ved ”Smørstakken” holdes østlige rød om styrbord (55.08.25 
N, 10.52.57 Ø) og grøn lystønde om bagbord (55.08.25 N, 
10.53.24 Ø). 
Herefter til Nordbøjen nord for Langeland (BY,Q) (55.11.11 
N, 10.56.04 Ø) og derfra til rød lysbøje ved Nakskov Fjord 
(54.51.82N, 10.56.37Ø) som holdes om bagbord og til mål  
(Grøn bøje (Maløtønden) 54.50.06N, 11.00,25Ø ). 
 

DOMMERBÅD - INGEN:  Fotodokumentation skal foretages af alle deltagende  
 Både, ved passage af ovennævnte mærker. 
 
START:                       Første start kl. 09:00:00 
   H-både kl.  09:00:00 

X-79 kl.  09:30:00 
Perita kl. 10:05:00 
Larsen 28 kl. 10:10:15 
X102 kl. 10:36:30 
 

Peritas handikaptal er ukendt – derfor anslået. Deltager, men ikke i den endelige placering. 
For øvrige deltagere - Første båd i mål er vinder 
    
                     
 
 
STARTLINIE:  Maløtønden holdes om bagbord inden for en bådslængde. 
 Husk foto dokumentation 
 



 
 
 
 
 
MÅLLINIE :   Som startlinie, dog holdes Maløtønden om styrbord. 

 
 
 
 

SÆRLIGE REGLER:   Dybvandsrenden øst for Langeland må KUN passeres 1 
   gang i hver retning. Renden skal passeres vinkelret under 
   iagttagelse af fornøden agtpågivenhed. 
   Det er forbudt at sejle i selve renden. 
   Det er forbudt at sejle mellem land og bundgarnshoved. 

I lystimer sejles efter kapsejladsreglerne medens der i 
lanternetændetiden (efter solnedgang) sejles efter de 
internationale søvejsregler.  
 
Brug af lanterne er påbudt. Misligholdelse vil medføre 
diskvalifikation. 
Det er tilladt at søge nødhavn, men opholdet kan ikke 
fratrækkes sejltiden.  
 

TYVSTART OG FORSØMMELSER  
MOD KAPSEJLADSREGLERNE:  Manglende fotodokumentation medfører diskvalifikation. 
 
DISTANCE:   Ca. 75 sømil. 
 
TIDSBEGRÆNSNING:   Kapsejladsen slutter senest søndag den 23. juni 2019.  
   Kl. 16.00 
 
PRÆMIEUDDELING:  Onsdag den 26. juni 2019 i klubhuset på Hestehovedet efter 

aftensejladsen. 
 
ØVRIGT:  Bemanding er fri. 
 Bemandingsliste og fotodokumentation med tidspunkterne for 

passage af de på banen anførte mærker skal forelægges 
dommer ved forlangende. 

 
  GOD TUR OG GOD VIND 
  
  KAPSJELADSUDVALGET  


