MONTERING AF SEJLNUMRE OG BOGSTAVER
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Sørg for at sejlet er rent og fri for salt.
Find ud af, hvor i sejlet du vil placere mærke og numre (se evt. nedenstående uddrag af kapsejladsreglerne).
Læg numre og mærker op på sejlet og tegn periferien rundt med hård blyant (4H)
Fjern kun lidt af beskyttelsespapiret fra bagsiden af hvert enkelt ciffer/bogstav ad gangen og klæb gradvist hele cifferet ned
på sejlet ved at følge de streger, du har tegnet på sejlet.
Lukkede tal og bogstaver, eks. 0 og D, kan være lidt vanskelige at få til at ligge pænt. Det er nemmere hvis I er 2 personer
om det. Så kan I fjerne al beskyttelsespapiret på en gang og forsigtigt lægge hele cifret ned i et hug, men pas på det ikke
klasker sammen med 2 limflader mod hinanden.
Når cifferet er limet på sejlet, så gnid kraftigt på bagsiden, så det bliver trykket godt fast og limen får lidt friktionsvarme.

Uddrag af kapsejladsreglerne
G1.2 Specifikationer
a. Nationsbogstaver og sejlnumre skal bestå af store bogstaver og arabiske tal, være let læselige og i samme farve. Skrifttyper,
der findes i handelen, og som har samme eller bedre læsbarhed end ”Helvetica” kan accepteres.
b. Størrelsen af tegn og minimumsafstand mellem sammenhængende tegn, på samme og modsatte sider af sejlet, skal
sættes i relation til bådens overaltlængde som følger:
G1.3 Placering
Klassemærker, nationsbogstaver og sejlnumre skal placeres som følger:
a.

Bortset fra hvad der fremgår af (d) og (e) nedenfor, skal klassemærke, nationsbogstaver og sejlnumre, når det er muligt,
være anbragt fuldstændigt over en cirkelbue, hvis centrum er toppen af sejlet og hvis radius er 60% af agterligets længde.
De skal være anbragt i forskellig højde på de to sider af sejlet, med dem på den styrbord side anbragt højest.

b. Klassemærket skal være anbragt højere end nationsbogstaverne. Når klassemærkets udformning er sådan, at to mærker,
når de anbringes bagside mod bagside på hver side af sejlet, dækker hinanden, må de placeres sådan.
c.. Nationsbogstaver skal anbringes højere end sejlnummeret.
d. Nationsbogstaver og sejlnummer skal anbringes på forsiden af en spiler, men kan anbringes på begge sider. De skal
anbringes fuldstændigt under en cirkelbue med centrum i faldbarmen, og med radius på 40% af underliget og, når det er
muligt, over en cirkelbue hvis radius er 60% af underliget.
e.

Nationsbogstaver og sejlnumre skal være anbragt på begge sider af et forsejl, hvis skødebarm kan nå 30% af storsejlets
underligs længde eller mere agten for masten. De skal være anbragt fuldstændigt under en cirkelbue, hvis centrum er
faldbarmen og hvis radius er halvdelen af forligets længde og hvis det er muligt, over en cirkelbue hvis radius er 75% af
forligets længde.

Oversigt over lande og koder: http://www.sailing.org/raceofficials/eventorganizers/mna_codes.php
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