Vandsport 20, Nakskov Roklub
og
DKF/konkurrence.
Samarbejdsaftale vedr. arrangement af DM Ocean Race – samt DM Turbåd 2022.
AFTALE indhold:
Vandsport 20, Nakskov Roklub og DKF ved Gert Heglund
og Peter Rode afholder opstartsmøde vedr. DM Ocean Race
efter nærmere aftale.
Vandsport 20 og DKF ved Lau Larsen drøfter det videre
forløb for DM Turbåde.

Ocean Race afholdes lørdag den 13. august 2022
Med base ved Lalandia/ Næsby Strand.
Ved Øst Vind Lalandia-Næsby Strand og ved vest vind
Eller rundbane med Udgangspunkt ved Lalandia.
Mesterskaber afholdes i henhold til DKF bestemmelser for
Ocean Race.
DM Turbåd afholdes i Nakskov den 14. august med base i
Nakskov Roklub.

Der kan indbydes udenlandske
deltagere som dog ikke præmieres
som Danske mestre og kan derfor ikke
modtage DKF medalje.
DKF levere medaljer uden beregning.

Der udskrives løb i følgende bådtyper:
Ocean Race:
Surf-Ski S-1 - Havkajak K-1 - S-1 SUP Surf-ski S-2
DM Turbåd
K1 og K2

Der udskrives løb i flg. Klasser:

Der afholdes DM konkurrence for

Herrer Senior – åben for alle
Damer Senior – åben for alle
MIX Senior – åben for alle

Herrer senior Surf-ski SS-1 og SS-2
Damer senior Surf-ski SS-1 og SS-2
MIX Surf-ski – SS2
Herrer senior Havkajak K-1
Damer senior Havkajak K.-1
Herrer senior Stand-up S-1
Damer senior Stand-up S-1

Der kan udskrives løb i andre klasser og bådtyper, hvis dette
Ønskes – dog uden for DM program.

Banen:
Banen for Surf-ski skal være en ”Down-Way” (medvinds)
bane
Distance ca. 20-22 km – og der skal angives way-points.
Waypoints angives som GPS koordinater og der lægges bøjer
ud vendebøjer ud efter behov.
Bane for turbåde – aftales nærmere.
Tracking:
Tracking er ønskelig med ikke et krav.

Ruten bør ikke være længere end max
20-22 km

Gert Heglund arbejde med forslag hertil og aftaler nærmere
med VS20.
Tidsplan:
Sekretariat åben for efteranmeldelser og afhentning af løbs
numre: Fra kl. 8-9:30
Instruktion for deltagere: kl. 10
Udslusning: fra kl. 10:30
Starttid: kl. 11:00
Afslutning og præmieoverrækkelser: ca. 14.30
Startafgiften:
Estimeret 60 deltagere, á 200 kr.- for Ocean Race

Klubben fastsætter selv afgift med
eller uden fælles transport m.m.

Startafgift for DM turbåde aftales nærmere.
Økonomi – officials:
●
’
●
●
●
●
●
●
●

Chefdommer: Lau Larsson (DKF)
Vicechefdommer: Gert Heglund (DKF)
Sikkerhedschef: aftales 13.august -14 august
Stævneleder: Finn Larsen
Starter(e): Orion Pilo
Måldommer & tidtagere:
Kontrolbåd Nakskov Roklub
Motorbåd: Henrik Pedersen
Udstyrskontrollanter

Arrangørklub i samarbejde med undertegnede (Lau Larsen) –
varetager opgaven med samling af officials – hhv.
dommertårn – motorbåde.

Arrangør erholder alle omkostninger
for Official.
Bespisning – m.m.
DKF stiller med:
Chefdommer
Vicechefdommer
Udgifter til rejse dækkes af DKF

Arrangør klub indsætter deres egne
official og DKF er behjælpelig med at
finde DKF Official hvor dette ønskes

Indbydelse – tilmelding – program:
DKF/arrangør laver udkast til indbydelse med angivelse af
seneste tilmeldings dato og DKF tilbyder opsætning i DKF
formular og
DKF udsender indbydelsen sammen med juli nyhedsbrev

Sidste tilmelding er 14 dage før
Anmeldelsesblanketter for Ocean
Race anvendes og ajourføres med
fødselsår

DKF modtager anmeldelserne – og arrangør modtager kopi
DKF anmeldelsesblanketter anvendes.

Udformning og udsendelse aftales
videre med DKF

Arrangør udfærdiger endeligt program
Tidsplan
Udkast til bane + alternativ bane – maj/juni 2022 – og
godkendt primo juni.
Udkast til indbydelse – ma/juni 2022 – godkendt primo juni
Udkast til officialliste – juli – godkendt primo august
Sidste tilmelding: 2 august

Program færdig: 6 august
Løbsafvikling: 13 august og 14 august

Arrangør Klub varetager for egen regning og vinding alle
opgaver med evt. indkvartering – salgsboder m.v.

DKF sponsorer skal tilbydes gratis
stadeplads.

Klubben arrangere om muligt fælles transport til start og mål
af både og evt. aktive, med udgangs punkt i klubben.
Behov for 1 – 2 bådtrailere.
Ønsker for fælles transport – angives ved tilmelding.
Stævneledelse – organisation
Stævneleder: Finn Larsen
Økonomi Marianne Larsen
Sekretær: Poul Erik Wulf Højer
Bane/sikkerhed: Henrik Pedersen-Søren Rosendahl

DKF kontakt personer:
Gert Heglund
Lau Larsen

Med hensyn til diverse materialer:
– tidtagning
– målfoto

Ure – X-cel

–

Stævneprogram – her kan anvendes DKF´s program fra
YOUPADDLE – hvilket giver en bedre og hurtigere
information omkring program – deltagere og resultater.

–

Såfremt youpaddle ikke er/bliver opdateret kan
andet software anvendes.

DKF tilbyder indskrivning og
oprettelse af tidsplan – det kan
følgende aftales at
Andet program/system kan anvendes
såfremt der er problemer med
youpaddle.

–

DKF skal have tilknyttet kontaktperson i stævneledelsen
m.h.b. på det videre forløb Finn Larsen / Poul Erik Wulf
Højer

–

Sikkerhed – arrangørerne skal udpege
sikkerhedsrepræsentant og der skal være min to personer
i 1 motorbåd
1 motorbåd følger den bagerste deltager fra start til mål,
og afviger kun i tilfælde af tilkald til nødstedt.

Der vil være løbende dialog om indholdet i denne aftale med
stævneledelsen og DKF

Med venlig hilsen
Lau Larsen
DKF/konkurrence
November 2021

Mobil video

DKF er behjælpelig med organisering
Af motorbåde.
Alle som deltagere i Surf-ski og
Havkajak – skal være udstyret med
sikkerhedsudstyr som:
Nødblus – mobil tlf. – redningsvest
Fangline m.m.

