
Sejladsbestemmelser. 

Virtuel kapsejlads på Valbyhavet 2022 
version 1. 

1. Regler. 

1.1. Der sejles efter den version af kapsejladsreglerne 2021 – 2024 Racing Rules of Sailing (RRS) som er 

indbygget i VRInshore. Der er indbygget straffe for overtrædelse af kapsejladsreglerne i VR-Inshore 

spillet. 

2. Deltagelse. 

2.1. Tilmelding via email til valbyhavet@schjeldrup.dk. Email skal indeholde deltagerens navn samt 

pseudo-navn i VRInshore. 

2.2. Personer, der ønsker at deltage, skal selv oprette en profil på VR-Inshore og selv betale for 

abonnement og lignende. 

2.3. Man kan deltage uden at være tilmeldt, men vil så ikke blive noteret med resultater på ranglisten. 

2.4. Adgangskode fremgår til en start af hjemmesiden: https://schjeldrup.dk/v/ , men hvis det giver 

problemer, vil koden blive ændret og rundsendt via email til de registrerede deltagere. 

3. Sejladsformat 

3.1. Der kan være maksimalt være 20 deltagere og en af disse fungerer som baneleder. 

3.2. Det er tilladt at bruge alle hjælpemidler, som findes i VR-Inshore (’Tid til startlinjen’, ’Bedste VMG’, 

’Vindskygge’, ’Lay Linier’ og ’Vind prognose’ osv. 

4. Program 

4.1. Der sejles alle onsdage fra 5. januar 2022 til 20. april 2022 (16 gange) 

4.2. Der sejles 5 sejladser pr onsdag. 

4.3. Startsignalet til første start går klokken 19:30, og det er ikke muligt at komme ind i en sejlads efter 

at banelederen har sat gang i startproceduren. Deltagerne bedes logge VR-Inshore på før klokken 

19:30, så banelederen ved, hvor mange både, der skal forventes i sejladserne. 

5. Banen 

5.1. Der sejles i de bådtyper, som banelederen vælger. 

5.2. Der sejles på de lokationer, som banelederen vælger. 

6. Pointsystem 

6.1. Til sejladserne benyttes Valby High Score (VHS) systemet. I VHS-systemet scorer vinderen af en 

sejlads et antal points svarende til antallet af startende deltagere i sejladsen. Nummer 2 scorer et 

point mindre og så videre. Deltagere, som VR-Inshore noterer for diskvalifikation, scorer 0 point 

uanset grunden til diskvalifikationen.  

6.2. Til den samlede rangliste medtælles antallet af points opnået på de 10 aftener, hvor deltageren 

har opnået flest points. 

7. Præmier 

7.1. Der vil være præmie til vinderen af ranglisten. 

8. Disclaimer 

8.1. Brugen af ’VR-Inshore’ og af websitet virtualregatta.com sker for deltagerens egen regning og 

risiko.  

8.2. Deltagerne har ikke muligt at søge godtgørelse, hvis de af den ene eller anden grund mister 

forbindelsen til VR-Inshore eller ikke er i stand til at logge på. 

8.3. Når deltageren tilmelder sig Virtuel sejlads på Valbyhavet, tillader deltageren samtidig at 

deltagerens navn og pseudonavn i VR-Inshore offentliggøres i forbindelse med offentliggørelse af 

resultaterne.  
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