
Pokalserie statutter 

 For Dansk Spækhugger Klub 
 

 
Arrangør: Dansk Spækhugger Klub (Dasp) 
 
Formål: Formålet med pokalserierne er: Ved på forhånd at udpege pointgivende kapsejladser 

at opnå større spækhuggerfelter og herved styrke konkurrencen på 
kapsejladsbanerne og øge relationerne blandt spækhuggersejlere. 

 
Statutter: Statutterne gælder for alle Pokalserier under Dasp. Ønsker en kreds at afvige fra 

disse statutter, skal det godkendes af Dasp’s bestyrelse inden sæsonstart. 
Dispensationen gælder for en sæson. 

 
Ændringer af disse statutter kan kun ske i tidsrummet efter afslutningen af alle 
pokalserier og inden d.1. april i det år statutterne gælder. 
 
Ændringer meddeles sammen med oplysning om seriernes sammensætning. 
 

Serie: I en serie skal indgå mindst 3 og højst 6 stævner, så vidt muligt ligeligt fordelt på 
distance- og banestævner og jævnt fordelt over sæsonen. 

 
 En serie sammensættes af det lokale aktivitetsudvalg i samråd med 

kredsrepræsentanten. 
 

En series sammensætning skal offentliggøres senest d.1. april på 
www.spaekhugger.dk og i førstkommende udgave af Spækhuggernyt. 

 
 I tilfælde af aflyst stævne, kan det vælges at lade et nyt stævne indgå i serien. Dette 

skal annonceres via www.spaekhugger.dk med minimum 4 ugers varsel.  
 
Regler: ISAF’s RRS samt DS sejladsbestemmelser med de ændringer, der vil fremgå af disse 

pokalseriestatutter. 
 
Deltagere: Alle spækhuggere med gyldigt klassebevis (bestyrelsen kan dispensere dette for 

udenlandske både), hvor mindst et af  besætningsmedlemmer er medlem af Dasp, 
kan deltage. Spækhuggere hjemmehørende i andre kredse deltager på lige fod med 
lokale sejlere og tildeles point herefter. 

 
Tilmelding: Der er ingen tilmelding. Alle både, der starter i sejladser, der indgår i den 

pågældende pokalserie, opnår point til pokalserien. 
 
Point: Hver sejlads i en pokalserie beregnes efter kapsejladsreglernes Tillæg A. Der 

anvendes lavpointsystem med nedenstående ændringer, markeret med fed skrift. 
Bedste spækhugger tildeles 1 point  
Næstbedste spækhugger tildeles 2 point  
osv. 
 
Pointberegningen følger stævnets officielle resultatliste for hele stævnet. 
 
I tillæg til regel A4.2 og A9 gælder det: 
En båd, der ikke er startet, skal tildeles point svarende til 2 placeringer ringere end 
antallet af startende både i sejladsen. 
 

http://www.spaekhugger.dk/
http://www.spaekhugger.dk/


Øvrige beregninger udføres efter RRS Tillæg A bortset fra de i disse statutter anførte 
ændringer.  

 
Fratrækker: Når en pokalserie har gennemført 4 eller flere sejladser kan sejladsen med det 

højeste pointtal trækkes fra. 
 
Præmier: Pokalen er en vandrepræmie, der tildeles vinderen af en serie. Vinderen opbevarer 

og forsikrer pokalen, indtil den efter afslutningen af den følgende sæson afleveres. 
Herefter indgraveres vinderens nummer og navn i pokalen. Pokalen er evigt 
vandrende og forbliver Dasp’s ejendom. 

 
  Kredsen kan vælge at uddele yderligere præmier. 
 

Præmieuddelingen kan ske ved ethvert efterfølgende arrangement i kredsen, som er 
annonceret på www.spaekhugger.dk og i Spækhuggernyt. 
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