INDBYDELSE
Uofficielt DM for X-99 2021
Dansk X-99 Klub indbyder til uofficielt åbent DM for X-99, som afvikles 28 – 30 maj med start i Bogense.
Da Palby Fyn Cup er aflyst afholder X-99 klubben i stedet på egen hånd det planlagte uofficielle DM, som ellers
var en del af sejladsen omkring Fyn. Mesterskabet vil fortsat gælde om at komme hurtigst rundt om Fyn.
Alle danske X-99'ere inkl. både, som ikke i forvejen var tilmeldt til Fyn Cup, kan deltage i DM, forudsat at båden
har gyldigt DH 2021 målebrev, og at bådejeren er gyldigt medlem af Dansk X-99 Klub.
Alle udenlandske X-99'ere kan deltage i sejladsen, dog ikke om Danmarksmesterskabet og de tilhørende
lodtrækningspræmier.
Starten vil foregå fredag den 28. maj kl. 10.00 ud for Bogense Havn.
Det er planen at alle deltagende både anløber ved bro 23 og 24 i Bogense Marina, hvor X-99 klubben torsdag
aften kl. 19:00 arrangerer velkomst med moleøl på kajen ved disse 2 broer i det omfang COVID-19 tillader det.
Endeligt program og sejladsbestemmelser fremsendes til de tilmeldte både senest 3 dage før vi mødes i
Bogense.

Tilmelding til sejladsen skal ske senest 27. maj (dog hurtigst muligt) via Nemtilmeld på
https://bs.nemtilmeld.dk/55/. I tilfælde af at færre, end 8-10 både er tilmeldt en uge før arrangementet,
forbeholder X-99 klubben sig ret til at aflyse mesterskabet. Betalt tilmeldingsgebyr på 150,- vil blive
refunderet.
Deltagerliste, se: https://bogense-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2021/05/10.05.21-tilmeldte-baade-DMX-99-2021.pdf
Regler: Der sejles efter reglerne i sejladsbestemmelserne for Palby Fyn Cup 2021 (Tilrettet DM X-99), og det er
som i foregående år tilladt at sejle med andet antal personer, end 6. Derudover kan sejldug af eksotiske
materialer benyttes, men ingen andre flyvesejl, end spiler er tilladt.
Vinderne af uofficielt DM
1. danske båd i mål får tildelt en halvmodel af X-99, som er en vandrepræmie samt førstepræmie, 2. danske båd
i mål: andenpræmie. 3. danske båd i mål: trediepræmie. De øvrige deltagende både deltager i kampen om
andre spændende sponsorpræmier fra bl. a. North Sails, One Sails, Columbus Marine (Lopolight) og Lynetten
Bådservice. Der er derudover præmie for bedste udenlandske båd.
Præmieoverrækkelse vil ske direkte på Bogense Marina, så hurtigt som muligt efter at sidste båd er nået i mål.

Vedr. potentielle spørgsmål
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