
 

 

Retningslinier ved afholdelse af 

ranglistestævne for Europajolle-

klassen 
Ved afholdelse af ranglistestævner og DM for Europajoller anvendes klassens standard NOR og 

standard SI med tilhørende tillæg. 

Dokumenterne findes på klassens hjemmeside, www.europeclass.dk under Information. 

Dokumenterne påføres arrangørens navn og stævnets navn og de stævnespecifikke informationer 

påføres tillæg til SI. 

NOR offentliggøres på Manage2Sail med link fra klassens hjemmeside senest 4 uger før stævnet. 

Ved DM offentliggøres tid og sted på klassens hjemmeside senest ¼. 

 

2-dages-ranglistestævne: 

  Tilmeldingsfrist max 10 dage før stævnet. 

Deltagergebyr 

2-dages stævne: Max. 450 Kr. 

Gebyr ved sen tilmelding max. 50 kr. 

 
Tidsplan 

Første varselssignal første sejladsdag kl. 

10.55. Sidste varsel sidste sejladsdag kl. 14.55 

 
Overnatning 

Der ønskes mulighed for at campere på havnens areal og/eller henvisning til nærtliggende 

(ikke omkostningstunge ) overnatningsmuligheder. 

 
Præmier 

  Præmier til top 3 på den samlede liste. 

Derudover præmier  for min.   hver 5. rettidigt tilmeldte på hhv. drenge og pige  resultatlisten. 

 
Medlemskab af Europa Class Denmark 

Ved registrering bedes arrangør kontrollere at tilmeldte sejlere er medlemmer af ECD. 

 
Baneleder 

Skal have licens som DS National baneleder. 

 
Jury 

Der skal minimum være 1 jurybåd på banen. 
 
Banetype 

Trapezbane  med  outerloop 

Der  tages i mål på sidste slørben . 

Se klassens standardsejladsbestemmelser, som findes på ECD`s hjemmeside under Information. 

 
Omsejlingstid 

Første båd i mål 45 – 50 

minutter. 

http://www.europeclass.dk/


 

 

 Tidsfrist sidste båd i mål   

20 minutter efter 1. båd 

 

Antal sejladser 

2- dages stævne: Max. 5 sejladser pr. dag. Max. 8 sejladser i alt i hele stævnet. 
 

Vindstyrke 

 Intet max. 

 
Brug af Oscar flag. 

Ved middelvind på 12 knob og derover kan ”Oscar” tages i brug ( fri pump ) iht.  klassereglerne 

for Europe Class. 
 

 

3 dages-ranglistestævne/DM: 

 

 Tilmeldingsfrist max 10 dage før stævnet. 
 

Pris: 

3-dages stævne: Max. 600 kr. 

Gebyr ved sen tilmelding max. 50 kr. 

 
Tidsplan 

Første varselssignal første sejladsdag kl.11.55.                     

Sidste start senest sidste sejladsdag kl. 15 

 

Overnatning 

Der ønskes mulighed for at campere på havnens areal og/eller henvisning til nærtliggende ( 

ikke omkostningstunge ) overnatningsmuligheder. 

 
Præmier 

  Præmier til top 3 på den samlede liste. 

Derudover præmier  for min.   hver 5. rettidigt tilmeldte på hhv. drenge og pige  resultatlisten. 

Ved DM: Arrangør tager kontakt til DS og får udleveret DIF-DM og DS DM-medaljer Til top 3 på 

den samlede liste. 

 
Medlemskab af Europa Class Denmark 

Ved registrering bedes arrangør sørge for at kontrollere at tilmeldte sejlere er medlemmer af ECD. 
 
Baneleder 

Skal have licens som DS National baneleder. 

 
Jury 

Under stævnet skal der minimum være en jurybåd på banen. 
 
Banetype 

Trapezbane evt. med  outerloop 

Der  tages i mål på sidste slørben . 



 

 

Se klassens standardsejladsbestemmelser, som findes på ECD`s hjemmeside under Information. 
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Omsejlingstid 

Første båd i mål 45 – 50 

minutter. 

 Tidsfrist sidste båd i mål   

20 minutter efter 1. båd 

 
Antal sejladser 

Max. 5 sejladser pr. dag. Max. 11 sejladser i alt i hele stævnet. 

 
Vindstyrke 

 Intet max. 
 
Brug af Oscar 

Ved middelvind på 12 knob og derover kan ”Oscar” tages i brug ( fri pump ) iht. klassereglerne for 

Europe Class. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
ECD´s bestyrelse april 2021. 
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